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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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معاون استاندار اصفهان:
حاشیه نشینی ممکن است در وسط شهر هم 

رخ دهد

نماینده خمینی شهر: 

تونل سوم کوهرنگ بعد از 20 سال همچنان 
اجرایی نشده است

3

سرعت حمل و نقل در کالن شهر اصفهان افزایش می یابد؛

میدل باس ها در راه اصفهان

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

ادعای نماینده بروجن 
در خصوص فضای سبز 
اصفهان فرافکنی است

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

فقدان توجه به جلو، 
عامل اصلی بروز حوادث 

رانندگی است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
خبرداد:

آمار 75 درصدی استفاده 
 مؤدیان از تسهیالت

 تبصره ماده 100 قانون 
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 » رناتو داسیلویرا« 
به سپاهان پیوست

7

  فرمانده انتظامی استان در تشریح برنامه های دهه محرم مطرح کرد:

 استدالل عجیب ایرالین ها 
درباره قیمت بلیت هواپیما:

قیمت یک پرس 
چلوکباب با مخلفات 

بیشتر است!

 تامین امنیت هیئت های مذهبی
      پایان پرونده فاجعه ویلموتس؛ روزی 5.8 میلیارد تومان! با پلیس یاران محرم 

    یک پایان تلخ و تلخی بی پایان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

صنعتی ترین استان ایران در فقر و بیکاری می سوزد؛
 دود »برچسب برخورداری«

3 در چشم اصفهان

شهرداری سجزی به استناد مجوزهای شماره 6/158/س و 6/159/س مورخ 1401/04/12 شورای اسالمی شهر سجزی در نظر دارد نسبت به واگذاری 
امتیاز و یا فروش امالک با مشخصات ذیل با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به شــرح ذیل اقدام نماید، متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد 

مزایده از تاریخ 1401/05/09 لغایت 1401/05/24 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی eauc.setadiran.ir قسمت مزایده مراجعه نمایند. ضمنًا 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در سامانه مزایده درج گردیده است.جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 09133286071 تماس حاصل فرمائید.)الزم به ذکر است 

هزینه های آگهی، مالیات، عوارض، نقل و انتقال و ... به عهده برنده مزایده می باشد(

آگهی مزایده

سید محمد معین الدینی – شهردار سجزی م الف: 1357460

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری محل اســتقرار کانکس فروش 

اســباب بازی به مســاحت 18 متر مربع واقع در فاز یک پارک انقالب را از طریق 
مزایده عمومی و با جزئیــات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولــت )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 

5001094734000026 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/05/06

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/20 
تاریخ بازدید: 1401/05/08 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/30 
زمان بازگشایی: 1401/05/31

زمان اعالم به برنده: 1401/06/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیــه اطالعات موارد اجاره شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه اجاره در 
 بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده، قابــل مشــاهده، بررســی و انتخاب 

می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 8805 )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1357711

شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری 11 واحد تجاری مجتمــع الزهرا 

واقع در ضلع جنوب شــرقی چهار راه عطار را از طریق مزایــده عمومی و با جزئیات 
 مندرج در اســناد مزایده، با بهــره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده 5001094734000024 به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/05/06

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/20 
تاریخ بازدید: 1401/05/08 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/30 
زمان بازگشایی: 1401/05/31

زمان اعالم به برنده: 1401/06/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 

صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گــران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشــخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 8803)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1357717

شهرداری سجزی

مشخصات آدرسقیمت پایه  )متر مربع(کاربریمساحت  )متر مربع(شماره قطعهردیف

دارای سند شش دانگشهرک ادیب حبیب آباد31/500/000 ریالمسکونی1119224/5

بلوار وحدت  شهر 8/500/000 ریالکارگاهی21153
سجزی

واگذاری امتیاز دارای امتیاز 
پروانه کارگاهی تا 60 درصد

بلوار وحدت  شهر 8/000/000 ریالکارگاهی35197
سجزی

واگذاری امتیاز دارای امتیاز 
پروانه کارگاهی تا 60 درصد 
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چاپ اول

چاپ اول

نوبت  اول

 رفا رسیدن محرم الحرام و ایام  سوگواری سید و ساالر شهیدا ن را  تسلیت  می گوییم



    ترامپ خطا کرد اما ....

یک بام و دوهوای »بایدن« در مذاکرات احیای برجام
   پس از برگزاری مذاکرات دوحه، مقامات آمریکایی   
بار دیگر به تقویت عوامل بیرونی برای تاثیرگذاری بر 
فضای مذاکرات روی آورده اند. تمامی ایــن اقدامات صرفا با هدف 
پــس زدن مطالبه ایران مبنی بــر »ارائه تضمین هــای اعتباری« در 
پروسه احیای توافق هسته ای صورت می گیرد. مقاومت غیر حقوقی 
آمریکا در برابر ارائه تضمینهای اعتباری با هدف حضور شــرکت های 
خارجی در ایران، اصلی ترین عامل به بن بســت رسیدن مذاکرات و 
عدم پیشرفت در آن )از اسفند ماه 1400 تا کنون( محسوب می شود. 
در چنین شرایطی، شاهد ارائه سیگنال های تکراری و عجیبی از سوی 

دولت بایدن هستیم.
به عنوان مثال، »جان کربــی« هماهنگ کننده شــورای امنیت ملی 
آمریکا در امور ارتباطات راهبردی در نشست خبری اخیرش و در تالش 
برای تاکید بر اینکه دولت فعلی هم مانند دولت سابق جمهوری خواه 
مواضع تندی در برابــر ایران دارد، گفــت: »وقتی که آن هــا )ایران( 
چرخش سانتریفیوژهای خود را متوقف کنند و به پای بندی برگردند 
و به شدیدترین و سخت ترین نظارت در مقایســه با در هر توافقی که 
تا به حال در این زمینه صورت گرفته برگردند، مشمول برداشته شدن 
تحریم ها می شوند و فضای تنفس اقتصادی پیدا می کنند و کارهایی 

در بازار نفت انجام دهند«.
صورت مسئله کاال مشــخص اســت! به رغم آن که دولت بایدن بارها 
خروج ترامپ از برجام را یک اشتباه تلقی کرده اند و مدعی هستند که 
قصد دارند به توافق هسته ای ایران بازگردند؛ اما رسما اقدام ملموسی 
در این راســتا انجام نمی دهند و از تریبون های مختلف برای مسئول 
شناختن ایران برای عدم پیشرفت مذاکرات استفاده می کنند.با این 
حال مقامات جمهوری اســالمی ایران تاکید دارند که تهران از توافق 
هسته ای خارج نشده بلکه واشنگتن است که ابتدا باید خروج خود از 
برجام را جبران کند، اما مســئوالن آمریکایی همچنان به ادعای خود 
مبنی بر لزوم بازگشت ایران به پایبندی به توافق اصرار دارند. به عبارت 
بهتر، مقامات کاخ سفید از »توافقی بدون تضمین اعتباری«دفاع می 
کنند. تاکید مکرر اعضای دولت بایدن مبنی بر خطاکار بودن ترامپ در 
خصوص خروج از توافق هسته ای صرفا مصرفی داخلی ) در آمریکا( 
دارد زیرا اثر این اعتراف خود را طی یکســال اخیر در مذاکرات وین و 

دوحه نشان نداده است!
 از سوی دیگر، با توجه به شرایطی که اکنون حاکم است، بدون تردید 
وضعیت سکون در معادله برجام نمی تواند، ادامه پیدا کند. دلیل اصلی 
این مسئله این است که هم ایران و هم دیگر اعضای نظام بین الملل 

در صدد تعیین تکلیف این پرونده هستند.
بر خالف فضاسازی های غیر حقوقی و تبلیغاتی دولت بایدن در قبال 
توافق هســته ای احیای توافق هســته ای،  معلول تحقق دو مولفه 
در کنار یکدیگر اســت. اول، توافق نظر در مورد نقاط اختالفی و دوم، 
تثبیت این توافق نظر در قالب یــک گزاره مکتوب. اکنون اتفاق نظر در 
خصوص اکثر موارد اختالفی صورت گرفته با این حال، بسیاری از این 
توافق نظرها هنوز مکتوبنشده اند. این بدان معناست که حدود و ثغور 
اجرایی و حقوقی و همچنین ابعاد مختلف آن ها محاســبه و اعمال 
نشده اســت. یعنی صرفا بر ســر برخی موارد اختالفی تفاهم هایی 

صورت گرفته است. 
دو مورد از موضوعاتی که ما شــاهد هســتیم موجب گره خوردگی و 
ایجاد وقفه در مذاکرات شــده اند، یکی تعییــن تکلیف محدودیت 
های غیر هســته ای دخیل در پروســه رفع تحریم هــای ضد ایرانی 
)مانند محدودیت هایی که به بهانه مبارزه با تروریسم علیه نهادهای 
اقتصادی و امنیتی کشومان وضع شده است( و دیگری هم بحث ارائه 

تضمین های اعتباری است. این دو مقوله هنوز حل و فصل نشده اند. 
این بدان معناســت که در مورد آن ها تفاهم اولیه هم صورت نگرفته، 
 چه برســد به اینکه این تفاهم به مرحله تثبیت و البته، مکتوب شدن

 بخواهد برسد. 
در شرایط کنونی معادله برجام در مرحله ای قرار گرفته که اگر این دو 
اختالف به صورت خاص حل و فصل نشوند، بدون تردید چشم اندازی 
نیز برای دســتیابی به یک توافق وجود نخواهد داشت.در این میان، 
تضمین های اعتباری و لزوم ارائه آنها جایگاه ویژه ای دارد. در جریان 
برگزاری نشســت دوحه، مقامات آمریکایی تاکیــد کردند که قدرت 
ارائه تضمین های اعتباری به شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری 
در ایران را ندارند! دولت بایدن مدعی اســت که حتی تا ســال 2024 
میالدی که قطعا دموکرات ها در کاخ ســفید حضور دارند نمی توانند 
چنین تضمینی را ارائه دهند. در چنین موقعیتی،انتقادات مکرر بایدن 
و همراهانش از ترامپ بابت خروج از برجام و شماتت هایی که در این 

خصوص صورت می گیرد، اصالت چندانی ندارند!

اخبار
 شنبه 8 مردا د 1401 / 1  محرم  1444 / 30  جوالی 2022 / شماره 3588

 ارتقای درجه فرمانده دستگیر کنندگان تفنگداران آمریکایی
 در خلیج فارس 

فارس نوشت: سردار علی رزمجو، فرمانده سپاه امام صادق علیه السالم استان بوشهر بنا به پیشنهاد 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اســالمی و با تایید فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی ارتقا 
یافت.سردار علی رزمجو، فرمانده ســپاه امام صادق علیه السالم بنا به پیشــنهاد سرلشکر حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با تایید فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی 
ارتقا یافت.مراسم اعطای درجه سرتیپی »علی رزمجو« با حضور سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد 
کل نیروهای مســلح و جمعی از فرماندهان و مدیران نیروهای مســلح در محل ستاد کل نیروهای 

مسلح برگزار شد.
سرتیپ علی رزمجو از مرداد ســال 1۳۹۶ تاکنون فرماندهی سپاه امام صادق علیه السالم را بر عهده 
دارد و پیش از آن نیز فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه بوده است.ســردار رزمجو به عنوان 
فرمانده میدانی دســتگیری ملوانان و تفنگــداران دریایی متجاوز آمریکا در ســال 1۳۹4مفتخر به 

دریافت نشان فتح از سوی مقام معظم رهبری شد.
 

ادعایی درباره شروط امارات برای بهبود روابط با ایران
فارس: استاد دانشگاه و مشاور اسبق ولی عهد وقت ابوظبی، پنج شرط برای گشایش روابط امارات 
با جمهوری اســالمی ایران برشــمرد، حال آنکه یک مقام اماراتی اخیرا از نزدیک بودن اعزام سفیر 

امارات به ایران خبر داده بود.
»عبدالخالق عبدا...« مشاور اسبق »محمد بن زاید« و استاد دانشگاه اماراتی در توئیتی به انتظارات 
ابوظبی در قبال گشــایش در روابط با ایران پرداخت.عبدالخالق نوشت، امارات تمایل صادقانه خود 
برای گشایش در روابط با تهران، کاهش تنش، بازگشت ســفیرش به تهران و افزایش تبادل تجاری 
را نشــان داده و انتظار دارد که ایران با اقداماتی پاســخ دهد.عبدا... در ادامه پنج اقدامی را که بنا به 
ادعای وی، امارات از ایران در مقابل بهبود روابط انتظار دارد به این شرح اعالم کرد: 1- تعهد به حسن 
همجواری 2- توقف تحریک آفرینی در دریا ۳- پایان اشــغال جزایر اماراتی 4- عدم ارسال اسلحه 
برای یمن ۵- توقف فعالیت های تنش زا.در همین ارتباط، »انور قرقاش« وزیر مشاور رییس امارات 
عربی متحده پیش از نشســت جده در اظهاراتی گفت، امارات درحال انجام فرآیند اعزام ســفیر به 
جمهوری اسالمی ایران است.وی همچنین به عنوان یک مقام بلندپایه اماراتی در گفت و گو با شبکه 

خبری آمریکایی بر لزوم تنش زدایی و همکاری اقتصادی با ایران تاکید کرد.
 

رسانه عبری:

 سوریه، روسیه و ایران درباره فعال شدن اس 400 توافق کردند
یک رسانه عبری زبان ادعا کرد، مسئولین سوری با همتایان روسی و ایرانی خود بر سر فعال سازی 
سامانه های پدافند هوایی از جمله ســامانه های اس ۳00 و اس 400 به توافق رسیدند.پایگاه خبری 
اینتل نیوز به نقل از منابع عربی ادعا کرد، نشستی در دمشق بین فرماندهان سوری، روسی و ایرانی 
برگزار شده و در این نشســت روس ها آمادگی خود را برای تسلیم سامانه های پدافندی پیشرفته به 

سوری ها اعالم داشتند.
به نوشــته این رســانه عبری زبان، روس ها قول دادند در همین راستا ســامانه های پدافندی اس 
۳00 و اس 400 را در اختیار ارتش ســوریه قرار داده خواهد شــد.به زعم اینتل نیوز، در این نشســت 
ژنرال های روســی اعالم آمادگی کردند برای مختل کردن حمالت هوایی اســراییل به سوریه جنگ 
افزارهای پیشرفته ای از جمله ســامانه های پدافندی اس ۳00 و اس 400 را در اختیار سوری ها قرار 
خواهند داد. این رســانه صهیونیست نوشــت، روس ها در دوره گذشــته به دلیل عدم فعال سازی 
 ســامانه های پدافندی خود در مقابل حمالت )تجاوزات( اسراییل به ســوریه مورد انتقاد دو متحد 

خود قرار داشتند.

»مقتدی صدر« خطاب به معترضان:

 پیامتان رسید!
رهبر جریان صدر با انتشار توئیتی ضمن حمایت از تظاهرات و ورود به پارلمان، از طرفداران خود)معترضان( 
خواست که به خانه های خود بازگردند.ســید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در صفحه توئیتر خود 
دستور عقب نشینی معترضان از پارلمان عراق و بازگشت به خانه های شــان را داد و نوشت: »فاسدان را 
به وحشت انداختید«.وی در ادامه توئیت خود نوشــت: »دو رکعت نماز بخوانید و سالم به خانه های تان 
بازگردید«.رهبر جریان صدر عراق افزود: »قیام محرم الحرام، قیام اصالح و مخالفت با ســتم و فساد 

است«. به دنبال انتشار این رشته توئیت ها، طرفدارانش صحن پارلمان و منطقه سبز را ترک کردند.
 

طرح سنای آمریکا برای مقابله با نفوذ چین
سنای آمریکا تصمیم دارد به منظور حمایت از صنایع نیمه هادی این کشور و رقابت با چین یارانه های 
گسترده ای را به این صنعت اختصاص دهد.سناتورهای آمریکایی طرح حمایت از صنایع نیمه هادی این 
کشور را در مجلس سنا به تصویب رساندند. این طرح به منظور مقابله با نفوذ گسترده چین در این زمینه 
اتخاذ شده است. بر این اساس، مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد در مورد طرح مصوب سنا با ۶4 
رای موافق در مقابل ۳۳ رای مخالف تصمیم گیری کند و آن را به رای بگذارد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
در صورت تصویب این طرح جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در اوایل هفته آینده با امضای آن این قانون را 
ابالغ خواهد کرد. این قانون که در صورت تصویب به قانون تراشه ها و علم نام گذاری خواهد شد قرار است 
بیش از ۵2 میلیارد دالر از یارانه دولتی را برای تولید نیمه رسانا ها به کارخانجات آمریکا اختصاص دهد.

 
رهبر کره شمالی:

 »پیونگ یانگ« آماده جنگ با آمریکاست
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعالم کرد که این کشور آماده جنگ با آمریکاست.به گزارش رویترز، 
رهبر کره شمالی به ارتش این کشور دستور داد تا نیروهای خود را برای بازدارندگی هسته ای آماده کند. 
کیم جونگ اون همچنین با اعالم اینکه این کشور آماده جنگ با آمریکاست به دولت یون سوک یول در 
کره جنوبی و ارتش آن هشدار داد که در صورت انجام اقدامات خطرناک ممکن است با نابودی مواجه 
شوند.  به گزارش ایرنا، کره شمالی تاکنون چند بار کره جنوبی را در صورت اقدام »خطرناک« به واکنش 
سخت تهدید کرده است.اگرچه آمریکا در زمان دولت دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین این کشور 
مذاکراتی را با کره شمالی برای کاهش تنش آغاز کرد، اما این مذاکرات نتیجه ای نداشت و روابط دو 
کشور همچنان پر تنش است. کشورهای غربی به رهبری آمریکا اخیرا سعی کردند در شورای امنیت 

تحریم های جدیدی علیه کره شمالی وضع کنند که با مخالفت روسیه و چین ناکام ماند. 
 

امارات پروازهای روزانه به مقصد تل آویو را گسترش داد  
شرکت هواپیمایی امارات از توســعه برنامه پروازهای روزانه در مسیر جدید دوبی-تل آویو و افزوده 
شدن یک پرواز دیگر در این مسیر از اواخر ماه اکتبر خبر داد.به گزارش خبرگزاری روسیا الیوم، شرکت 
هواپیمایی امارات در بیانیه ای اعالم کرد که از اواخر اکتبر آینده یک پرواز دیگر به خط دوبی-تل آویو 
افزوده خواهد شد و این پرواز با یک فروند هواپیمای »بویینگ ۳00-۷۷ ای آر« مدرن و اقتصادی با 
سه کالس مسافری صورت خواهد گرفت.در ادامه این بیانیه آمده است، »افزودن پروازها به منظور 
پاسخ به درخواست های روزافزون برای سفر به اراضی اشغالی و از آنجا به امارات انجام می شود و به 
موفقیت عملکرد فعلی هواپیمایی امارات بستگی دارد«.بر اساس منابع رسانه ای، شرکت هواپیمایی 
امارات با این اقدام، برنامه ریزی مسافران اراضی اشــغالی برای پرواز به مقصد فرودگاه بن گوریون 
را سهولت بخشیده و همچین آنها می توانند از مشارکت شرکت هواپیمایی »فالی دوبی« امارات که 

جدول ویژه ای برای پروازهای روزانه خود دارد، استفاده کنند.

خبر روز

استاد دانشگاه:

آمریکا می خواهد تهران را 
شریک جرم روسیه نشان دهد

مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 
در گفت وگو بــا نامه نیوز دربــاره عملکرد دولت 
سیدابراهیم رییســی در حوزه سیاست خارجی 
گفت: امروز بــه دلیل لغزندگــی عرصه داخلی 
شاهد نوعی گرایش تبلیغاتی شدید برای موفق 
نشان دادن این دولت در حوزه سیاست خارجی 
هســتیم و انصافا امیرعبداللهیان نیز تالش می 
کند کارهایی در این حوزه انجام دهد تا لبخندهای 
اعــراب را برانگیزاند؛ اما در عمل ایــن اعراب در 
حال همگرایی با اسراییل به رهبری آمریکا در به 
محاصره درآوردن منطقه ای تهران هستند.وی 
افزود: اعراب در ادبیات خــود را نزدیک به ایران 
نشان می دهند ولی در عمل همگام با اسراییل 
در منطقه و همراه با آمریــکا در نظام بین الملل 
حرکت می کنند. گفته می شود مذاکرات پنهانی 
با عربســتان از این به بعد وارد مرحله عملیاتی 
میان وزرای امور خارجه ایران و سعودی می شود 
و این جلسات در مسیر دستیابی به یک تفاهم 
نهایتا به دیدار وزرای امور خارجه دو کشــور می 
انجامد. گرچه همین گام هم جای تعمق دارد و 
باید آن را ارزشمند دانست؛ اما واقعیت آن است 
که مذاکرات یادشــده هنوز دستاورد عملیاتی از 
خود به نمایش نمی گذارد.این استاد دانشگاه با 
اشاره به ادعاهای غربی ها درباره همکاری های 
نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین، اظهار کرد: 
با وجود توقعاتی که از ارتش روســیه مطرح می 
شد، روس ها در جنگ اوکراین نتوانستند به آن 
توقعات جامه عمل بپوشانند. از طرفی ما شاهد 
تحرکات آمریکایی هــا روی موضوع پهپادهای 
ایرانی هســتیم که به موازات پرونده هسته ای 
ایران و همگرایی اعراب و اســراییل، جمهوری 
اســالمی ایران را در مظان تهدیدات بیشتر قرار 
می دهد. وی افزود: آمریکا تالش دارد تهران را 
شریک جرم روسیه قرار دهد و سپس ایران را به 
دام یک جنگ ناخواسته بکشاند. آمریکا با این 
رویکرد تعطیلی برجام را تثبیت و اصل شکست 
مذاکرات را متوجه تهران می کند. هدف آمریکا آن 
است که در دهه های آتی بتواند اروپا را به نفت و 
گاز خود وابسته کند. البته پوتین همین سناریو را 

می خواهد به نفع روسیه به اجرا درآورد.

بین الملل هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ سفید:

احیای برجام در آینده  ای نزدیک بسیار بعید است 
رابرت مک گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ سفید، هفته گذشته به گروهی از کارشناسان اندیشکده ها گفت که »بسیار بعید« است توافق هسته ای 201۵ با 
ایران در آینده ای نزدیک احیا شود. به گفته سه منبع، مک گورک گفت که دلیل عدم احیای توافق هسته ای این است که ایرانی ها قادر به تصمیم گیری نیستند.

اکسیوس نوشت: رابرت مک گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ سفید، هفته گذشته به گروهی از کارشناسان اندیشکده ها گفت »بسیار بعید« است که توافق 
هسته ای 201۵ با ایران در آینده نزدیک احیا شود.در ادامه این مطلب آمده است: به گفته سه منبع، مک گورک گفت که دلیل عدم احیای توافق هسته ای این است 
که ایرانی ها قادر به تصمیم گیری نیستند.مک گورک افزود: نظریه او این است که ایران از آمریکا می خواهد »چیزی به توافق اضافه کند« تا در تحوالت داخلی 
به آنها کمک کند، اما »ما این کار را انجام نمی دهیم«.مک گورک گفت که دولت بایدن قصد دارد از تحریم ها و انزوای دیپلماتیک علیه ایران اســتفاده کند، »اما 
قصد ندارد بیهوده اوضاع را تشدید کند« و از زور تنها به عنوان آخرین چاره استفاده می کند. اختالف دیدگاه ها با اسراییل در مورد حمله نظامی نیست، بلکه به این 

موضوع مربوط می شود که آیا ایاالت متحده همچنان باید برای احیای توافق هسته ای 201۵ تالش کند یا به فشار برای یک توافق طوالنی تر و قوی تر روی آورد.

به گزارش ایسنا، کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه 
روز چهارشنبه در توئیتی با اشاره به یادداشت اخیر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فایننشال 
تایمز، نوشــت: بازگشــت به اجرای کامــل توافق 
هسته ای 201۵ همچنان امکان پذیر است؛ اما برای 
دســتیابی به این مهم باید هرچه سریع تر پاسخی 
مثبت از سوی ایران دریافت شود. این پیغامی است 

که فرانسه و شرکایش دارند به ایران می فرستند.
واکنــش وزیر خارجه فرانســه در پــی این مطرح 
می شود که جوزپ بورل، روز سه شنبه در یادداشتی 
در فایننشال تایمز  درباره توافق هسته ای، نوشت: 
اجرای کامل این توافق شــدیدا تحت تاثیر تصمیم 
دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از آن در ســال 
201۸ و اعمال کمپین »فشار حداکثری« یکجانبه 

قرار گرفته اســت. ایران نیز فعالیت های هسته ای 
خود را به طرز هشــدار دهنده ای باال برد. متاسفانه 
ایران حتی توانایی های نظارتی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را محدود کرده و نتوانســته همکاری 
کاملی با آژانس ذیل وظایف پادمانی اساسی اش 
داشته باشد. »فشــار حداکثری« شکست خورد و 
با وجود بهترین تالش های بقیه شــرکت کنندگان 
در توافق، مردم ایــران از منافع اقتصادی کامل رفع 

تحریم ها محروم ماندند.
کاتریــن کولونا در این یادداشــت بیــان کرد: من 
در آوریل 2021 بــه عنوان هماهنگ کننــده برجام 
بــرای معکوس کــردن ایــن تشــدید تنش های 
خطرناک از عزم سیاسی دولت جدید آمریکا برای 
راه اندازی رونــدی دیپلماتیک با حضــور آمریکا و 

مشارکت کنندگان در برجام اســتفاده کردم. هدف 
من تســهیل بازگشــت آمریکا به برجام و اجرای 
کامل تعهدات برجامی توســط ایران و آمریکا بود. 
پس از 1۵ ماه گفت وگوی شــدید و سازنده در وین 
و تعامالت بی شمار با مشــارکت کنندگان در برجام 
و ایاالت متحده، به این نتیجه رسیدم که فضا برای 
مصالحه های اساسی اضافی به پایان رسیده است. 
متنی بر روی میز گذاشته بودم که با جزئیات روند 
رفع تحریم ها و همچنین گام های هســته ای الزم 

برای احیای برجام را تشریح می کرد.

وزیر خارجه فرانسه:

 احیای برجام منوط به دریافت سریع پاسخی مثبت از ایران است

وز عکس ر

نامه نیوز:

تجهیزات تیم 
تروریستی شناسایی 

شده رژیم صهیونیستی 
توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعــات ایــران بــا انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کــرد که چندین عضو 
گروه کومله که قصــد انفجار یک مرکز 
صنایع حساس دفاعی ایران را داشتند 
طــی عملیاتی بازداشــت شــده اند. 
تجهیزات تروریســتی موساد از مسیر 

کولبری وارد کشور شده بود. 



 شنبه 8 مردا د 1401 / 1  محرم  1444 / 30  جوالی 2022 / شماره 3588
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبرداد:

 آمار 75 درصدی استفاده مؤدیان از تسهیالت تبصره 
ماده 100 قانون 

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با حضور در فرمانداری شهرستان فریدن با فرماندار شهرستان دیدار و 
گفت وگو کردند. در این دیدار فرماندار شهرستان فریدن ضمن خیرمقدم با اشاره به شرایط خاص شهرستان 
فریدن در تولید و دامپروری  ولزوم وصول عادالنه مالیات درراستای ایجاد نظم وانضباط اقتصادی بیان 
کرد: مالیات می بایست از مسیر صحیح وبه صورت عادالنه و در راستای برخورد با فرار مالیاتی وصول شود. 
عباسی با اشاره به اهمیت شفاف بودن فعالیت های اقتصادی و حساب های تجاری فعاالن اقتصادی 
به صورت مستند گفت: در این راستا همراهی سازمان مالیاتی با فعاالن اقتصادی در ایجاد آرامش فضای 
کسب و کار و بازار حائز اهمیت است که  در حال حاضر مدیریت و ساماندهی فعالیت های اقتصادی در 

جهت شکوفایی بهتر تولید اهمیت فراوان دارد.
در این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی در راستای 
وصول عادالنه مالیات اظهار داشت: شرایط تحریم کشور باعث تمرکز بیشتر بر روی درآمدهای مالیاتی 
شده است و  با تحوالت و اصالحات صورت گرفته در جهت وصول مالیات در شرایط مطلوب تالش داریم 
تا در کنار وصول درآمدهای مالیاتی تحرک اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید نیز مدنظر قرار گیرد. وی 
افزود: همچنان که برخی از محدویت های وارداتی یا محدودیت های تحریمی موجب اتکا به تولید داخلی 
شده است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بایستی به سمت تولید کیفی، ایجاد اشتغال و حمایت 

از کاالی داخلی حرکت کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان، آمار 75 درصدی استفاده مؤدیان را از تسهیالت تبصره ماده 100 قانون مالیات 
های مستقیم بیانگر اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی عنوان کرد و گفت: در سال جاری 343 هزار فقره 
اظهارنامه دریافت شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته و این نشان دهنده 
افزایش فعاالن اقتصادی اســت که تاکنون دارای پرونده مالیاتی نبوده اند. مزیکی، اجرای دقیق قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در ایجاد نظم اقتصادی موثر دانست و بیان کرد: قانون پایانه 
های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به طور گسترده در کشور در حال برنامه ریزی جهت اجراست و اجرای 
صحیح این قانون باعث ایجاد شــفافیت فعالیت های اقتصادی و وصول مالیات عادالنه و متناسب با 
عملکرد افراد و کاهش دغدغه فعاالن اقتصادی می شــود و این امر نیازمند  فرهنگ سازی در جامعه و 

همراهی دستگاه های اجرایی است.
 مزیکی با بیان اینکه اصالح نظام مالیاتی در حال حاضر به عنوان یکی از پارامترهای نظام اقتصادی در کشور 
دارای اهمیت است، اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان آمادگی الزم جهت برگزاری دوره 
های آموزشی برای فعاالن اقتصادی در زمینه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارد.

صنعتیتریناستانایراندرفقروبیکاریمیسوزد؛

دود »برچسب برخورداری« در چشم اصفهان

نرخ 1۲.3 درصدی بیکاری در اســتان، خبری بود که طی  
روزهای گذشته در تمامی شبکه های اجتماعی دست به 
دست می چرخید تا استانی که مهر قطب صنعت کشور را بر پیشانی دارد، در 
صدر استان هایی باشد که با معضل مهم بیکاری دست و پنجه نرم می کنند 
و در این میان چه فرقی دارد که مدرک به دستان، کشاورزان و یا صنعتی ها 
باشند.آمارها نشان می دهد این اولین بار نیست که رشد صعودی بیکاری در 
اصفهان تیتر اول خبرها می شود، طی سال های گذشته نیز این استان با نرخ 
های باالیی از بیکاری مواجه بوده است.با نگاهی به گذشته و با بررسی آمار 
بیکاری در این استان پی می بریم که تا سال ۹7 نرخ بیکاری در اصفهان در 
باالترین وضعیت و با نرخ 13.۸ درصد بوده است، این آمار در سال ۹7 به 10.۶ 
درصد و کمترین میزان بیکاری در این استان رسید و علت این کاهش موقت 
بیکاری در استان به عقیده کارشناسان افزایش اشتغال در بخش کشاورزی 
و صنعت و جریان طوالنی مدت زاینده رود نسبت به سال های گذشته بوده 
اســت.این عدد و رقم ها اما ساکن نمانده اســت و طی دو سال گذشته با 
شیوع کرونا، خوابیدن کارخانه ها و از بین رفتن برخی مشاغل و در کنار آن 
خشکسالی مجدد زاینده رود باز هم آمار بیکاری در اصفهان باال رفته تا جایی 

که نام اصفهان بار دیگر در صدر استان های بیکار کشور قرار گرفته است.

پازلی که دولت باید بچیند!
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، علت اساسی این موضوع را ترس 

سرمایه گذاران اصفهانی می داند.حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی در گفت 
و گو با بازار با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل باالرفتن میزان بیکاری 
در اصفهان سرمایه گریزی است، می گوید: سرمایه گذاران اصفهانی ترجیح 
می دهند به جای اصفهان در شهرهای دیگر سرمایه گذاری کنند. وی ادامه 
می دهد: از سویی بروکراسی های اداری در اصفهان زیاد است، همین موضوع 
مانع بزرگی برای سرمایه گذارانی است که نمی توانند به راحتی مجوز بگیرند و 
این در حالی است که این مسیر در کشورها و استان های دیگر کشور خودمان 
بسیار آسان تر است.رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید می کند: 
در واقع موانع دشوار و راه دشوار رسیدن به مجوزهای مختلف باعث می شود 
که عطای سرمایه گذاری در اصفهان را به لقایش ببخشند و با این شرایط نباید 
انتظار داشته باشیم که بیکاری در اصفهان کاهش یابد.موسوی در پاسخ به 
این سوال که اصفهان همواره در چشم مسئوالن به عنوان استانی برخوردار 
مطرح بوده است و از این لحاظ بودجه های دولتی کمتر شامل حال اصفهان 
می شود ولی با این حال تولید کنندگان بیشترین مالیات را می پردازند و به 
نظر می رسد که همین مسئله در نرخ بیکاری این استان تاثیر داشته باشد، 
می گوید: درست است استان اصفهان به خصوص در قسمت غرب و جنوب از 
نظر فضاهای فیزیکی، امکانات رفاهی، فرهنگی و فضاهای تاریخی در سطح 
مطلوب زندگی به شمار می رود؛ اما این شــامل تمام مناطق استان یا خود 
شهرستان اصفهان نیست.وی ادامه می دهد: مسئوالن دولتی باید به این نکته 
توجه داشته باشند که فضاهای بسیار محرومی در استان و شهر اصفهان داریم 

که با محروم ترین نقاط سیستان و بلوچستان برابری می کند.

حاشیه نشینی و بزهکاری، پیامدهای بیکاری در اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به سوال دیگر بازار مبنی بر اینکه 
طبق گزارش های رسمی، وضعیت اشتغال اصفهان خوب نیست و آمارها 
نشان می دهد که نرخ بیکاری در اصفهان از میانگین کشوری باالتر است 
و این موضوع برای اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور چندان خوشایند 
نیست، با اظهار تاســف می گوید: همینطور اســت، میانگین نرخ بیکاری 
اصفهان اکنون 1۲.3 درصد است و به همین سبب دولت باید با برنامه ریزی 
درست، پازل دقیقی را بچیند تا این مشکل که پیامدهای بسیاری از جمله 
بزهکاری و حاشیه نشینی و ... را برای اصفهان به دنبال دارد، جلوگیری کند.

نیاز بــه نیروهــای متخصــص صنعتــی در تقابل بــا تمایل به
 پشت میزنشینی

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران نیــز در گفت و گو با خبرنگار بازار، 
یکی از عوامل اصلی رشد نرخ بیکاری در اصفهان را تمایل جوانان به مشاغل 
به اصطالح پشت میزی برشــمرده و می گوید: بخش صنعت به ویژه تولید 
کنندگان نیاز مبرم به استفاده از نیروهای کار متخصص و حرفه ای در بخش 
های مختلف دارند؛ اما فارغ التحصیالن دانشگاهی تمایلی به انجام کارهای 
اجرایی در کارخانه ها و کارگاه های صنعتی ندارند.عبدالوهاب سهل آبادی 
می افزاید: یکی از اهداف بخش صنعت در کشور و همچنین در استان اصفهان، 
اشتغال زایی و کارآفرینی است و کمترین توقع و انتظار خانواده های اصفهان 
که چند سالی است به واسطه خشکسالی با مشــکالت معیشتی روبه رو 
هستند، اشتغال فرزندان شان است، اما در دهه های اخیر نیروی کار و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی به دنبال کارهای سبک و درآمد های هنگفت هستند.

سرمایه گذاری بانک های اصفهان در خارج استان پذیرفتنی نیست!
رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید می کند: از سویی دیگر اصفهان باید به سمت صنایعی برود که کمتر 
نیاز به آب دارند، در کنار این موضوع بانک ها نیز با ایجاد مشوق هایی از جمله 
کاهش نرخ ســود بانکی از این مقوله جلوگیری کنند هم اکنون باالی 70 
درصد از سرمایه گذاری های بانک های اصفهان در خارج از استان است و 
این اصال برای اصفهان خوشایند نیست و همین مسئله نرخ بیکاری را در این 
استان افزایش داده است.وی تصریح می کند: در کنار این موضوع پایین 
بودن نوآوری و خالقیت و ضعف در بنگاه های اقتصادی، موجب افزایش 
وابستگی صنعت به فناوری های خارجی می شــود و به همین خاطر باید 
در ارتباط با این موضوع دقت نظر بیشتری انجام شود.به نظر می رسد که 
مسئوالن استان باید سیاســت گذاری کالن اقتصادی را به سمت اشتغال 
زایی پیش ببرند. با توجه به این که هر منطقه یا محله ای از امکانات خاصی 
برخوردار است، به تناسب این امکانات برای افراد غیر شاغل، شغل ایجاد 
شــود. برای مثال در مناطقی که هنرهای سنتی و صنایع دستی بیشتری 
تولید می شود، پایگاه هایی ویژه اشتغال زایی ایجاد شده و عالقه مندان با 

مراجعه به این پایگاه ها بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

معاون اقتصــادی وزیر امور خارجــه طرح احداث 
قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان را یک طرح 

راهبردی برای کشور دانست.
به گزارش ایرنا، مهدی صفری در دیدار با اســتاندار 
قم اظهار داشــت: بایــد از ظرفیت هــای ملی و به  
ویژه دیپلماسی اقتصادی برای تامین منابع ارزی 

استفاده کرد تا سرعت تکمیل این طرح بیشتر شود.
وی ضمــن بررســی رونــد اجرایی طــرح قطار 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهان اظهار داشــت: 
این طرح بسیار مهم و ارزشمند است و در ادامه نیز 

می تواند تا مشهد ادامه داشته باشد.
استاندار قم نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه طرح 
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان یکی از طرح 
های مهم اســتان قم اســت، گفت: در گذشته تنها 

احداث خط از قم تا اصفهان پیگیری شده بود، اما 
به صورت جدی به دنبال تکمیــل این خط تا تهران 
هســتیم. وی افزود: اســتان های قم، اصفهان و 
راه آهن و وزارت راه و شهرســازی همگی بر تکمیل 
مسیر از تهران تا اصفهان اتفاق  نظر دارند و مهم ترین 
دغدغه ما تامین منابع مالی اجرای طرح است. در 
این جلسه راهکارهای تامین سریع منابع ارزی برای 

تکمیل مونوریل و متروی قم نیز بررسی شد.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:

 قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان طرحی
 راهبردی است

خبر روز

استدالل عجیب ایرالین ها درباره قیمت بلیت هواپیما:

قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات بیشتر است!

در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی تا بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان 
هم فروخته می شود، رییس انجمن شــرکت های هواپیمایی به عنوان نماینده ایرالین ها معتقد 

است که قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات از قیمت بلیت هواپیما بیشتر است!
بر اساس آخرین مصوبه درباره نرخ بلیت پروازهای داخلی در دی ماه سال گذشته که البته مانند 
نرخ نامه های گذشته کف نرخی دیگر در آن نیست و حداقل قیمت ها حذف شده است، حداکثر 
نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی از 5۸7 هزار و ۹00 تومان در مسیر تهران- اراک آغاز شده 

و تا یک میلیون و 7۲۸ هزار تومان در مسیر گرگان-کیش متفاوت است.
البته در برخی ایام هفته و روزهایی در هر ماه قیمــت بلیت هواپیما در همین پروازها تا حدود 50 

درصد هم کاهش می یابد که به دلیل نبود مشتری و فروش بلیت بیشتر است.
اما با وجود اینکه به صورت میانگین هر مسافر در پروازهای داخلی بایدحدود یک میلیون تومان 
پرداخت کند، سید عبدالرضا موسوی،رییس انجمن شرکت های هواپیمایی معتقد است که قیمت 
یک پرس چلوکباب با مخلفات از این قیمت باالتر است یا شاید منظورش این است که نرخ بلیت 

هواپیما از قیمت چلوکباب با مخلفات کمتر است!
وی در نشستی خبری در این باره گفت: برخی انجمن ها بدون هیچ اطالع و تخصصی در صنعت 
هوانوردی اظهار نظر می کنند و متاسفانه برخی از دستگاه ها بر اساس همین اظهار نظرها تصمیم 
گیری می کنند؛ اما باید بدانیم  که قیمت یک چلوکباب با نوشابه و دسر و مخلفات زیر یک میلیون 

نیست و بیشتر از قیمت بلیت هواپیماست.
این ادعا در حالی مطرح شــده که قیمت چلوکباب در رســتوران های به اصطالح الکچری تهران 
نهایتا حدود 400 هزار تومان به همراه مخلفات کامل اســت و هیچ بلیتی بــا این قیمت در میان 
مسیرهای داخلی پیدا نمی شود.در این میان بسیاری از کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند 
که قیمت گــذاری بلیت هواپیما در ایران باید به ســمت آزادســازی حرکت کند تا شــرکت های 
هواپیمایی بتوانند هزینه های خودشان را مدیریت کنند. اما سوال اینجاست وقتی چنین نگاهی 
در میان ایرالین ها وجود دارد و در شــرایطی که امروز مردم توان خرید بلیــت هواپیما را ندارند، 
چگونه می توان انتظار داشــت پس از آزادســازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ های اعالم شــده از 
سوی شرکت های هواپیمایی سر به فلک نکشد و اوضاع بازار بلیت هواپیما از این بدتر هم نشود.
البته موسوی خودش به این مســئله اعتراف کرد و گفت قیمت بلیت هواپیما باالتر از توان خرید 
مردم است: می دانیم که قیمت بلیت هواپیما از توان خرید مردم خارج است؛ اما با این قیمت ها 
ایرالین ها هم زیان ده شــده اند اما اگر نوســازی هم اتفاق بیفتد و نــاوگان جدیدی به صنعت 

هوانوردی اضافه شود هزینه های هر پرواز تا سه برابر افزایش می یابد.

مالیات

رونمایی از برند جدید انجمن انبوه سازان استان اصفهانسوژه روز
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان 1۸۶ عضو دارد در حالی که در گذشته 433 عضو داشتیم و 
عضویت ها ریزش داشت، با این وجود 1۶3 نفر از اصفهان، کاشان و فوالدشهر، هریک با داشتن شش عضو بیشترین تعداد اعضای انجمن را به خود اختصاص 
داده اند.به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی شیخ سجادیه در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان، اظهار کرد: حضور 
فعاالن این عرصه در کنار هم به رغم گرفتاری ها و مشکالت اقتصادی که در صنعت ساختمان وجود دارد و روز به روز با آن دست و پنجه نرم می کنیم، ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه در این گردهمایی با همدلی و ارتباط بیشتر می توانیم مشکالت را حل و اطالعات را به روزرسانی کنیم، افزود: با این ارتباط می توانیم از ساختاری 
که شهر را اداره و قوانین را هر روز سخت تر می کند، شناخت بیشتری پیدا کنیم تا کارها آسان تر شود.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در این گردهمایی از برند جدید انجمن انبوه سازان استان اصفهان رونمایی می شود. این برند در یک لگو با سربرگ خالصه نمی شود، بلکه فرصتی 
است تا مشکالت را شناسایی کنیم و به تقابل با آنها برویم.شیخ ســجادیه با بیان اینکه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان 1۸۶ عضو دارد در 
حالی که در گذشته 433 عضو داشت و عضویت ها ریزش داشته است، گفت: 1۶3 عضو از اصفهان، کاشان و فوالدشهر هر کدام با داشتن شش عضو بیشترین 
تعداد اعضای انجمن را به خود اختصاص دادند.وی ادامه داد: سال گذشته، عضویت 1۲ نفر تعلیق شــد و 15 عضو جدید نیز به انجمن اضافه شدند در حالی که 

بسته های تشویقی تدوین شده تا اعضایی که تعلیق یا عضویت آنها سلب شده است، به انجمن بازگردند.

 برداشت اسطوخودوس
 در انگلیس

برداشــت اســطوخودوس در مزرعــه 
ساســکس  غــرب  در   لردینگتــون 

شهر چیچستر انگلستان

وز عکس ر

نماینده خمینی شهر: 

تونل سوم کوهرنگ بعد از 
20 سال همچنان اجرایی 

نشده است
نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به بیانات 
رهبری در ســال 13۸0 پیرامون مســئله آب 
اصفهان گفت: مقام معظم رهبری ۲0 سال قبل 
بحث آب استان اصفهان را مطرح فرمودند و 
نســبت به بعضی از طرح  ها به شکل خاص 
نام بردند، اما امروز بعد از ۲0 سال طرح  هایی 
همچون تونل سوم کوهرنگ بر زمین مانده و 

اجرایی نشده است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلی در ابتدای نطق میان دســتور خود از 
رییس مجلس خواســت تا به اتــاق فرمان 
دستور دهد تا بخشــی از بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی پیرامون مسائل خاص اصفهان 
از جمله آب و تونل ســوم کوهرنگ را پخش 
کنند.وی پــس از پخش بیانــات رهبری در 
صحن مجلس تصریح کرد: بیاناتی که از رهبر 
معظم انقالب اسالمی شــنیدید، مربوطه به 
ســال 13۸0 در دولت اصالحات است، یعنی 
قریب به ۲0 سال از این نطق می گذرد و مقام 
معظم رهبری ۲0 ســال قبل بحث آب استان 
اصفهان را مطرح فرمودند و از بعضی از طرح  
ها به شکل خاص نام بردند، اما امروز بعد از ۲0 
سال طرح  هایی همچون تونل سوم کوهرنگ 
بر زمین مانده و تعطیل شده و اجرایی نشده 
است.نماینده مردم خمینی شهر افزود: حتی 
اظهار نظرهایی می شود که این تونل غیر قانونی 
است. شما کالم مقام معظم رهبری را شنیدید 
که تصریح می کنند این پروژه و این طرح به 
زودی به اتمام برســد.نقدعلی در ادامه اظهار 
کرد: البته چون همه ما اهل ایران هســتیم و 
ایران باید یکپارچه باشد، به طور مثال همین 
تونل  هایی کــه گاهی مورد اعتــراض برادران 
عزیزم در استان خوزســتان یا چهار محال و 
بختیاری قرار می گیرد، آورده آبی این تونل  ها 
3۸0 میلیون اســت که به اغراق رییس حوزه 
آبریز زاینده رود کل این آورده همان باالدست 
در اثر توسعه آبی که اتفاق افتاده است، مصرف 

می  شود.

خبرگزاری بازار
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مفاد آراء
5/46 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4965 - 1401/05/03 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره 1271511762 کدملي 1271511762 صادره اصفهان فرزند اکبر در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/28 متر مربع از پالک شماره  87 فرعی از 
30  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اسمعيل 

خليلی يان طبق سند انتقاالت شماره 24978 مورخ 1345/09/08 دفتر 5 اصفهان  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356543  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/47 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3615 - 1401/04/02 هيات دوم خانم اکرم صالحی مورکانی 
به شناسنامه شــماره 247 کدملي 6209689116 صادره باغ بهادران  فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 161/54 متر مربع قسمتی از پالک شماره  
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رمضان 

توکلی کوجانی  از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356498  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/48 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3719 - 1401/04/07 هيات سوم آقای بابک عسگری رنانی به 
شناسنامه شماره 493 کدملي 1290440972 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 110/88 متر مربع از پالک شماره  3158 فرعی از 18  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی علی 
کيانی رنانی مورد ثبت 263 دفتر 272 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356459  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/49 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3009 - 1401/03/25 هيات سوم آقای حسين نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 1095 کدملي 1290362378 صادره اصفهان فرزند قاسم ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 181/30 مربع از پالک  203 فرعی از 7  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی يداله نصر اصفهانی 

طبق اظهارنامه ثبتی 
رديف 2- راي شــماره 3008 - 1401/03/25 هيات ســوم خانم اعظم نصری به 
شناســنامه شــماره 29 کدملي 1290311579 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146/73 مربع از پالک  58 فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 
122 دفتر 5 امالک به ميزان 46/73 متر مربع و 100 متر مربع از مالکيت مالک رسمی 

قاسم نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 381 دفتر 498 امالک 
رديف 3- راي شــماره 4998 - 1401/05/03 هيات ســوم آقای مســعود نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 1393 کدملي 1283482797 صادره اصفهان فرزند 
علی ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 185/43 مترمربع از پالک  503 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت 
متقاضی مورد ثبت صفحه 2 دفتر 533 امالک و نيز طبق سند انتقالی 115346 مورخ 

1375/04/20 دفترخانه 103 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 4997 - 1401/05/03 هيات سوم آقای حسين شفيعيون به 
شناسنامه شماره 1270896148 کدملي 1270896148 صادره اصفهان فرزند جمال 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 195 متر مربع از پالک  1756 فرعی از 
14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت طبق ســند 

الکترونيکی 139920302025015625 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1357113  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/50 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــررای شــماره 140160302023000307 و 140160302023000311 و 
140160302023000312 و 140160302023000314 و 140160302023000315 
مورخ 1401/04/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان محسن عابدی اندانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 56039 
صادره از اصفهان در هفده حبه و هفده - بیست و سوم حبه مشاع و ایران عابدی خوزانی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 66575 صادره از اصفهان در هشت حبه و بیست - بیست و سوم حبه 
مشاع و اعظم رحمتی اندانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2072 صادره از خمینی شهر در 

هجده حبه و هجده - بیست و سوم حبه مشاع و غالمرضا عابدی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
63532 صادره از اصفهان در هفده حبه و هفده - بیست و ســوم حبه مشاع و زهرا عابدی 
خوزانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 2868 صادره از اصفهان در هشت حبه و بیست - بیست 
و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/51 متر مربع مفروزی از 
پالک 3121 اصلی واقع در بخش 2 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1357312  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان   
مفاد آراء

5/51 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140160302018000095 مــورخ 1401/02/20 و کالســه پرونده 
1394114402018000192 بنام احمد کریمی فرانی فرزند عباس به شــماره شناسنامه 
747 کدملی 1286535964 نسبت به شش دانگ یک باب مرغداری به مساحت 9040.72 
مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 35 اصلی واقع دراصفهان  جاده دولت آباد – حبیب 
آباد- - جاده شــاپورآباد بعداز مجتمع کشت و دام لسدی زمین پشــت مرغداری کریمی 
 بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای خریداری عادی مع الواســطه از آقای حسن
 )معروف به میرزا( احمدی شاپورآبادی طی سند 4344 به شماره مورخ 1328/09/07 دفتر 
65 اصفهان و آقای حسین احمدی شاپورآبادی طی سند شماره 57406 مورخ 1331/08/24 

دفتر 14 اصفهان  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/23

م الف: 1356764 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحديد حدود اختصاصي

5/52 شماره نامه : 140185602025005014-1401/04/25 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکدرب باغ  پالک شماره 1/128 مجزی شــده از اصلی مرقوم   واقع در کارالدان  بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام  حسن امین الرعایا فرزند علی اصغر   در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه 
مورخ 1401/05/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
 یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره بایستي با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست 
 را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار: 1401/05/08 م الف: 1352100 

 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/53 شماره نامه: 140185602024004042- 1401/04/16  نظر به اینکه سند مالکیت 
دو دانگ از  ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 21467 فرعی از 5000  اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان به نام احمدرضا مطیعی تحت شــماره چاپی 430222 ب 95 دفتر الکترونیک 
139620302024014565  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 1401/010628 مورخ 1401/04/05 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 140102155335000192 و رمز تصدیق 
484449  مورخ 1401/04/02 به گواهی دفترخانه 163 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1357453 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/54 شماره نامه: 140185602024004045- 1401/04/16  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 21467 فرعی از 5000  اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان به نام احمدرضا مطیعی تحت شماره چاپی 422541 الف 96 دفتر الکترونیک 
139620302024026107 )با قید به اینکه منافع مادام الحیات مصالح مورد مصالحه متعلق 
به شوکت خانم مطیعی شهرضا می باشد و منافع پس از فوت وی تابع عین و راجع به متصالح 
است(  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1401/010628 مورخ 1401/04/05 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 140102155335000193 و رمز تصدیق 444083  مورخ 1401/04/02 به 
گواهی دفترخانه 163 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
 مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است. 
 لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1357447 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
 PARS برگ تایید کمپانی خودروی ســواری پژو تیپ
 XU7 مدل 1400 به رنگ سفید-روغنی به شماره پالک

 ایران 13-896 ب 24 و شماره موتور 124K1572779 و 
شماره شاسی NAAN01CE4MH608090 و شناسه 
ملی خــودرو NAAN01CE4MH608090 به نام 
آقای محســن زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

قنات مزد آباد میمه با قدمت 2500 ساله، به طول هجده متر، دارای دو رشته آب سرد و گرم و همچنین سه 
سد ذخیره آب زیرزمینی است. قنات»مون« واقع در شهرستان اردستان اصفهان نیز با قدمت 800 ساله، 

تنها قنات دو طبقه جهان است که آب هیچ یک از طبقات به دیگری نفوذ نمی کند. قنات وزوان نیز با قدمت 
2500 ساله دارای سد ذخیره آب بوده و آب کشاورزی منطقه را برای حدود چهار ماه را می تواند ذخیره کند.

سرنوشت بشر به طور غیر قابل انکاری با آب در هم آمیخته است و ایرانی ها توانستند در مناطق کم آب و کویری 
با حفر داالن هایی در دل خاک به آب های پنهان زیر زمینی دســت یافته و موفق شدند آن را بر سطح زمین 
جاری سازند که این هنر در شرق ایران کاریز و در غرب کشور قنات نامیده شد. میمه اصفهان از جمله مناطقی 
است که نزدیک به ۳۶ رشته قنات دارد و از زمان  های گذشته زمین  های کشاورزی این منطقه توسط قنات 
های موجود، مشروب می  شده است. در گذشته با احداث این قنات  ها از خروج آب قنات در زمان هایی که 
کشاورزی نیاز به آب نداشته جلوگیری می  کرده  اند و آب را برای فصول کشاورزی ذخیره می  ساختند.قنات 
جهانی مزدآباد میمه در استان اصفهان، یکی از شگفتی  های ساخت بشر است که به ثبت یونسکو رسیده است. 
قنات مزدآباد با طول ۱8 کیلومتر و عمق ۱00 متر در قسمت  های نزدیک به چاه مادر قرار دارد و با دبی زیاد آب 
درست مانند یک رودخانه زیرزمینی به نظر می  رسد. در این قنات زیبا استاالگمیت )چکیده  سنگ ستونی از 
مواد معدنی که از کف غار باال آمده باشد( و استاالکتیت )چکنده  سنگ ستونی نوک  تیز از مواد معدنی که به 
صورت قندیل از سقف غار آویخته باشد( زیبایی خاصی مشابه به غار علیصدر همدان به  وجود آورده است. بر 
اساس مطالعات زمین  شناسان دانشگاه تهران قنات مزدآباد، دومین قنات قدیمی ایران با قدمتی بیش از 
دو هزار سال است. این قنات به  خاطر ارزش تاریخی خاص خود و همچنین به  عنوان تنها قنات جهان که سه 
سد زیرزمینی دارد، در چهلمین اجالس میراث جهانی یونسکو در خرداد ۱۳۹5 به  همراه ده قنات ایرانی دیگر 

در یک پرونده به نام قنات  های ایرانی به ثبت رسید و از آثار ملی ایران نیز به  شمار می  رود. طول مسیر پایاب 
قنات جهانی مزدآباد میمه ۹5 متر و عمق آن به 20 متر می  رسد که به قنات اصلی و قدیمی مزدآباد منتهی می  
شود و پذیرای تمامی گردشگران داخلی و خارجی است.قنات مزدآباد از طوالنی  ترین قنات  های منطقه و با 
دبی ۱۱0 لیتر در ثانیه از پر آب  ترین قنات  های ایران است. یکی از ویژگی  های قنات مزدآباد ، کیفیت آب آن 
است. آب آن، سرد و گرم است و تاسیسات سد مانند آن که آب را ذخیره می  کند، وجه تمایز این قنات است. 
این در حالی است که قنوات میمه در مجموع با دبی آب 8۱8 لیتر در ثانیه نزدیک به ۱۶88 هکتار از زمین  های 
کشاورزی منطقه را مشروب می  کنند. در ميمه در مجموع دو قنات مزدآباد و وزوان وجود دارد كه سد زيرزميني 
دارند و نحوه زمين شناسي اين محل اجازه می دهد كه قنات ها مخزن آب داشته باشند تا آب را برای فصل 

های كشت نگهداری كنند كه اين نوع تكنولوژی فوق العاده جالب در آنها به كار رفته است.

 ثبت جهانی
در چهلمین اجالس میراث جهانی یونســکو که ژوئیه 20۱۶ در اســتانبول برگزار شــد، یــازده قنات ایرانی 
به عنوان بیســتمین اثر ایران به ثبت جهانی رســیدند. یازده قناتی که ثبت جهانی شــده  انــد، هرکدام به 

لحاظ قدمت، نوع معماری، عمق، طول و مشــخصاتی از این دســت، منحصر به فرد و بی نظیر هســتند. 
از اســتان اصفهان قنوات مزد آبــاد میمه، مون اردســتان و قنــات وزوان با توجه بــه ویژگی های خاص 
و منحصر به فرد در فهرســت آثــار جهانی ثبت شــدند. قنات مزد آباد بــا قدمت 2500 ســال، به طول ۱8 
 کیلومتر و عمق ۷2 متری مادرچاه، دارای دو رشــته آب ســرد و گرم و سه ســد ذخیره آب زیر زمینی مورد 

توجه قرار گرفت.
 قنات مــون واقــع در شهرســتان اردســتان بــا قدمت 800 ســال تنهــا قنــات دو طبقه جهان اســت 
به طوری کــه آب هیچ یــک از طبقات به دیگــری نفوذ نمی کنــد و قنــات وزوان با قدمت 2500 ســال 
 دارای ســد ذخیــره آب بــه صورتی کــه آب کشــاورزی را حــدود ۴ مــاه ذخیره مــی کند، مــورد توجه 

قرار گرفت.

موقعیت مکانی
شــاهین شــهر و ۳ کیلومتــری شــهر میمــه در کنــار جاده قنــات مــزد آبــاد  در ۷0 کیلومتری 

ترانزیت )تهران به اصفهان( در کنار گل تان واقع شده است.



گل و الی برجای 
مانده از سیالب

ســیالب فروکش کرده و گل و 
الی ناشی از ســیالب در محل 

باقی مانده است.

عکس خبر

 شنبه 8 مردا د 1401 / 1  محرم  1444  / 30  جوالی 2022 / شماره 3588 
توسط نیروی دست پاک پایانه مسافربری کاوه؛

کیف میلیونی به دست صاحبش رسید
نیروی خدماتی دست پاک پایانه مســافربری کاوه، یک کیف حاوی دالر که معادل ۳۵ میلیون 
تومان وجه نقد بود را پیدا کرد و به مدیریت این پایانه  تحویل داد.پاکبانان و نیروهای زحمت کش 

خدماتی شاغل در شــهرداری اصفهان 
همــواره در برهه های مختلــف زمانی 
اثبات کرده اند از پاک دست ترین افراد 
شــهر اصفهان هســتند.»علی محمد 
ربیعی« نیروی خدماتی دســت پاک 
پایانه مسافربری کاوه یک کیف حاوی 
دالر که معادل ۳۵ میلیون تومان وجه 
نقد بود را در حین انجام وظیفه پیدا کرد 
و تحویل مدیریت پایانه داد.مسئوالن 
پایانه مسافربری کاوه پس از مراجعه 

صاحب کیف به مدیریت پایانه و صحت ســنجی الزم، صورتجلســه ای تنظیم و کیف یاد شــده 
به صاحب آن تحویل داده شد.بر اســاس اعالم روابط عمومی ســازمان پایانه های مسافربری 

شهرداری اصفهان از این نیروی پاکدست قدردانی خواهد شد.
 

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان:

حریق ساختمان خیابان رزمندگان 10 مصدوم داشت
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از مصدوم شــدن ۱۰ نفر درپی حریق ســاختمان سه طبقه 

واقع در خیابان رزمندگان خبر داد.
عباس عابــدی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار کرد: ســاعت ۱۵:۳۰ روز چهارشــنبه حریق 
ساختمان مسکونی ســه طبقه به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شــد.وی با بیان اینکه حادثه 
مذکور در خیابــان رزمنــدگان رخ داد، افزود: بالفاصله ســه واحد امدادی اورژانس شــامل دو 
آمبوالنس و یــک اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــد.مدیر روابــط عمومی اورژانس 
اصفهان با بیــان اینکه عملیات مذکور ســاعت ۱۶:۴۶ به پایان رســید، خاطرنشــان کرد: ۱۰ نفر 
از ســاکنان این ســاختمان شــامل شــش خانم، ســه آقا و یک کودک به علت دودگرفتگی و 
 احتمال ســوختگی استنشــاقی توســط اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان ســوانح سوختگی

 اعزام شدند.
 

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

مرگ یک کارگر 35 ساله درپی سقوط به چاه ۷0 متری
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از مرگ یک کارگر ۳۵ ساله 
درپی سقوط به چاه ۷۰ متری در محدوده شرق اصفهان، خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: 
ساعت ۱۰:۵۳ صبح روز چهارشنبه حادثه ســقوط یک کارگر ۳۵ ساله افغان به چاه ۷۰ متری، به 

سازمان آتش نشانی اصفهان، گزارش شد.
وی با بیان اینکه این حادثه در روستای کپجوان از توابع شــرق اصفهان رخ داد، افزود: بالفاصله 
اکیپ های امدادونجات از ایستگاه های شماره ۱۳ ،۱۵ و ۲۳ به همراه خودروی تخصصی نجات 

به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: درپی این 
عملیات، فرد حادثه دیده که از ناحیه سر به شدت دچار آسیب شده و در دم جان باخته بود، از چاه 

خارج و تحویل عوامل انتظامی شد.

  فرمانده انتظامی استان در تشریح برنامه های دهه محرم مطرح کرد:

تامین امنیت هیئت های مذهبی با پلیس یاران محرم 

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: برای هیئت های مذهبی کوچک، 
پنج نفر و برای هیئت های مذهبی بزرگ، ۱۵ نفر به عنوان پلیس یار محرم 
پیش بینی شدند که البســه و تجهیزات خاصی در اختیارشان قرار داده 

می شود و آموزش های الزم به آن ها ارائه خواهد شد.
به نقــل از فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان، ســردار محمدرضا 
میرحیدری در گردهمایــی هیئت های مذهبی اظهار کــرد: با توجه به 
محدودیت های کرونایی که در کشور حاکم بود، مراسم مربوط به دهه اول 
محرم طی سال های اخیر متفاوت تر از گذشته برگزار شد و انتظار می رود 
که امسال با رعایت دقیق مسائل بهداشتی بتوانیم کمی بهتر از سال های 
اخیر عظمت هرچه تمام تر عشق و ارادت خود به اهل بیت پیامبر )ص( 

را به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه عزاداری های محرم و صفر، مراسم احیای شب های 
قدر، جشن های دهه والیت و برنامه های مذهبی مردم استان اصفهان 
همیشه زبانزد خاص و عام بوده است، افزود: باید کاری کنیم که محرم 
۱۴۰۱ هم مجالس عزاداری سید و ساالر شهیدان با شکوه بیشتری شکل 
بگیرد. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان 

همیشه در عرصه های مختلف انقالب اســالمی به عنوان محور بوده و 
فرماندهان شجاع این خطه چه در دفاع مقدس، چه در دفاع از حرم و 
چه در جهاد سازندگی همواره ارادت خود را به مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت نشان دادند بنابراین انتظار می رود که هیئت های مذهبی استان 
امسال هم رنگ و بوی انقالبی را در مجالس عزاداری خود نشان دهند.

وی از برنامه ریزی برای حضور معاونان، رؤسای پلیس های تخصصی 
و رؤسای کالنتری ها و پاسگاه ها در هر یک از هیئت ها خبر داد و گفت: 
با همفکری و با حضور رییس کالنتری و مسئوالن ایستگاه های پلیس 
راهنمایی و رانندگی در هیئت های مذهبی برنامه ریزی خواهد شد تا این 

عزیزان بهتر بتوانند در کنار هیئت ها بوده و در خدمت آنها باشند.
ســردار میرحیدری از اجرای طرح »پلیس یار محرم« به منظور تامین 
امنیت هیئت های مذهبی با اســتفاده از افراد امیــن و مورد اطمینان 
درون خود هیئت ها خبر داد و گفت: بــرای هیئت های مذهبی کوچک 
پنج و برای هیئت های مذهبی بــزرگ ۱۵ نفر به عنوان پلیس یار محرم 
پیش بینی شدند که البسه و تجهیزات خاصی در اختیارشان قرار داده 
می شــود و آموزش هایی به آن ها ارائه خواهد شــد تا در زمینه کاهش 

حوادث و ایجاد نظم در ارتباط با تامین امنیت عزاداران، فعالیت کنند.
رعایت حال همسایگان، بیماران و جلوگیری از تولید صداهای ناهنجار 

در ایام محرم
وی گفت: یک جلسه توجیهی و آموزشی توسط معاونت تربیت و آموزش 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان برای تمام پلیس یاران محرم برگزار 
و یک آموزش کلــی در حوزه های مختلف چــه در حوزه های امنیتی و 
تهدیداتی که متصور است و باید پیش بینی های الزم انجام شود و چه در 
خصوص تامین اموال وسایل نقلیه شرکت کنندگان در مراسم عزاداری 
سیدالشــهدا )ع( به این عزیزان ارائه می شود.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ضمن توصیه به هیئت های مذهبــی در خصوص رعایت حال 
همسایگان، بیماران و جلوگیری از تولید صداهای ناهنجار و حرکاتی که 
نارضایتی عموم را فراهم می آورد، گفت: از مسئوالن هیئت های مذهبی 
انتظار داریم، ســاعت شروع و پایان مراســم و زمان حرکت هیئت ها و 
دسته جات در خیابان ها را مشخص کنند و هماهنگی الزم را با ماموران 
کالنتری ها و ایســتگاه های پلیس راهنمایی و رانندگی انجام دهند تا 
این عزیزان بتوانند بهتر در کنار هیئت هــا و در خدمت عزاداران حضرت 

سیدالشهدا)ع( باشند.

پوشــش کامل امنیتی منازل مردم با افزایش تردد گشــت های 
انتظامی

وی از برنامه ریزی برای پوشــش کامل امنیتی منازل مردم با افزایش 
تردد گشت های انتظامی خودرویی، موتوری و پیاده در محالت طی مدت 
دهه اول محرم خبر داد و گفت: در حوزه ترافیکی نیز ماموران پلیس راهور 
در خدمت هیئت ها خواهند بود تا در زمان حضور دســته جات از بروز راه 

بندان و گره های ترافیکی جلوگیری کنند.
سردار میرحیدری، هرگونه تهدیدی علیه هیئت های مذهبی را تهدیدی 
علیه مکتب عاشــورا عنوان کرد و افزود:ماموران این فرماندهی خود را 
خادمان مجالس عزاداری اهل بیت پیامبر )ص( می دانند و به طور کامل 
در خدمت هیئت های مذهبی هستند. هر کجا هم کج سلیقگی مشاهده 
شد که مانع از اجرای برنامه های هیئت های مذهبی می شود، آن ها را از 
طریق شماره تماس هایی که ارائه شــده اعالم کنند و مطمئن باشند که 
مستقیما به تماس ها و گزارش های هیئت های مذهبی رسیدگی خواهیم 
کرد.وی خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که در حال تدارک برای اجرای 
برنامه های عزاداری حضرت سیدالشهدا )ع( در دهه اول محرم هستند 
هم انتظار داریم که با اخذ معرفی نامه از شــورای هیئت های مذهبی یا 
سازمان تبلیغات اسالمی در جهت امنیت برنامه های شان به کالنتری 

محل خود مراجعه کنند.

با مسئولان جامعه

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

فقدان توجه به جلو، عامل اصلی بروز حوادث رانندگی است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان، فقدان توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی را از عوامل اصلی بروز حوادث رانندگی در معابر شهری، اعالم کرد.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس راهور مشخص شد، یکی از علل اصلی وقوع 
حوادث رانندگی در معابر شهری فقدان توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی توسط رانندگان است.وی، فقدان توجه به جلو را ناشی از رانندگی کور رانندگان وسایل 
نقلیه اعالم کرد و افزود: رانندگی کور به معنای انجام هرگونه فعالیت هنگام رانندگی نظیر برداشتن اجسام از کف خودرو، تنظیم سیستم صوت، نوشتن پیامک و تمیز 
کردن عینک که موجب تاخیر در واکنش می شود، است.رییس پلیس راهور استان اصفهان، راهکار کاهش حوادث ناشی از فقدان توجه به جلو را تغییر سبک رانندگی 
رانندگان از رانندگی کور به رانندگی تدافعی دانست و ادامه داد: رعایت فاصله با وسیله نقلیه جلو، حفظ حریم رانندگی است و یک رفتار شهروندگرایانه محسوب می شود. 
نزدیک شدن بیش از حد به وسیله نقلیه جلویی، سبب ایجاد نگرانی و اضطراب در راننده یا راکب می شود.وی خاطرنشان کرد: اگر فاصله طولی خودرو با خودروی جلویی 

رعایت نشود در مواجهه با خطر پیش رو، احتمال زیادی وجود دارد که فرد نتواند پاسخ مناسب به آن بدهد. 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در صورتی 
که کمک مالی وجود نداشته باشد، مشکالت اقتصادی 
و اعتبارات روی اســتانداردها تاثیرگــذار خواهد بود، 
مصارف خون در قســمت های مختلف روبه افزایش 
اســت و اجبار بر افزایش کیفیت و کمیت فرآورده ها 
وجود دارد.علی فتوحی در نشســت خبری سازمان 
انتقال خون اصفهان به مناسبت روز اهدای خون، اظهار 
کرد: در راســتای پیش رفتن طبق استانداردهای روز 
دنیا، قطعا بدون مشــکل نخواهیم بود و نیاز به کمک 

بیشتر دولت، اصحاب رسانه و مردم داریم و راه کمک 
خیران برای ارتقای ســطح کمی و کیفی انتقال خون 
باید باز شود.وی بیان اینکه در صورتی که کمک مالی 
وجود نداشته باشد، مشــکالت اقتصادی و اعتبارات 
روی استانداردها تاثیرگذار خواهد بود، افزود: مصارف 
خون در قســمت های مختلف روبه افزایش است و 
اجبار بر افزایــش کیفیت و کمیــت فرآورده ها وجود 
دارد، طی سال های اخیر فرآورده های نوین به انتقال 
خون اضافه شده و مانند همه قسمت ها نظیر صنعت، 
پزشکی و بهداشت، اســتانداردها و فرآورده های هر 
قســمت افزایش یافته اســت.مدیرکل انتقال خون 
استان اصفهان ادامه داد: گرچه تکنیک های پالسمافرز 
به چندســال قبل باز می گردد؛ اما مصارفی در انتقال 

خون باب شده که نیازهای مالی و نیاز به اهداکنندگان 
بیشتر را افزایش داده اســت، یکی از این روش های 
نوین آفرزیس است که اهداکننده حدود یک ساعت 
وقت خود را در اختیار می گذارد و خون وی وارد دستگاه 
می شود تا فرآورده موردنیاز تهیه و مابقی خون به بدن 
وی بازگردد.وی با بیان اینکه این روش کیفیت و میزان 
فرآورده تهیه شــده را افزایش داده است و یک کیسه 
پالک فرز حدود شش تا هشت برابر پالک بیشتری 
دارد، تصریح کرد: در آســتانه نهم مردادماه قرار داریم 
که روز تاســیس انتقال خون به شکل انسجام یافته 
امروزی اســت، هنگامی که به تاریخچه انتقال خون 
بازگردیم اتفاق های بسیار زیادی رخ داده؛ اما بیشترین 

اتفاقات رخ داده در آستانه قرن ۲۰ به بعد بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان مطرح کرد:

تاثیر مشکالت اقتصادی بر استانداردها

جای خالی پوشاک آقایان در نمایشگاه عرضه پوشاک 
اسالمی در اصفهان

نمایشــگاه »حریم ریحانه« از دوم تا هفتم مردادماه ۱۴۰۱ در محل پیشین نمایشگاه های دائمی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ برگزار می شود. این نمایشگاه مدعی 

است که ملزومات پوشش ایران اسالمی را عرضه می کند.
خبرنگار ایمنا نوشــت: بار دیگر برای بازدید از یک نمایشگاه به محل قدیمی نمایشگاه های دائمی 
اصفهان در پل شهرستان آمدم؛ »حریم ریحانه« که نمایشگاهی با رویکرد عرضه ملزومات پوشش 
اسالمی است. در سطح شهر خبری از تبلیغات و بنرهای معرفی نمایشگاه نیست و فقط در ورودی 
پارکینگ بنری نصب شده که به نظر می رســد فقط در طول روز قابل مشاهده است؛ چراکه خبری 
از نصب چراغ و پروژکتور روی آن نیســت. نمایشگاه هر روز از ســاعت ۱۰ صبح تا ۲۲ فعال است، 
بنابراین در ساعات میانی ظهر و زمانی که ساعت اداری به تازگی به پایان رسیده است نیز می توانم 

از آن بازدید کنم...
نظرم به تبلیغات یکی از غرفه ها جلب می شــود: »حراج واقعی؛ با ۲۰۰ هــزار تومان صاحب چادر 
شــوید«. این غرفه انواع چادر را عرضه و تخفیفات خوبی نیز برای چادرها ارائه کرده اســت. غرفه 
کناری آن نیز چادرهای ایرانی تولید شهرکرد را با قیمتی مناسب عرضه کرده است. در سمت دیگر 
نمایشگاه غرفه ای قرار گرفته است که بازدیدکنندگان می گویند ادعا می کند طرح تعویض چادرهای 
فرسوده را در نمایشگاه ارائه کرده است.برای بررســی صحت ادعای او وارد غرفه می شود و یکی از 
چادرهای قدیمی ام را به او نشان می دهم. می گوید چادر را به قیمت مناسبی از من خریداری کرده 
و هزینه آن را از هر محصولی که از او خریداری کنم، کم می کند. به گفته وی؛ این چادرها تعمیر شده 
و در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده می شــود. در سایر غرفه ها، انواع مانتو ارائه شده است که 
بیشتر از مانتوهایی که نشــان دهنده سبک پوشش ایرانی اسالمی باشــد، یک کپی بی سلیقه از 
عباهای زنان عرب است. یکی از بازدیدکنندگان به شوخی می گوید: »آمده ام برای سفر اربعین مانتو 
خریداری کنم، فکر کنم اگر یکی از مانتوها را بخرم در عراق مرا با زنان عرب اشتباه بگیرند و نگذارند 
به ایران بازگردم!«جای خالی تعدادی از فعاالن اسم و رسم دار حوزه حجاب و عفاف اصفهان در این 
نمایشگاه خالی است. این تولید کنندگان در نمایشگاهی که همزمان در تهران در حال برگزاری است، 
شرکت کرده اند و به نظر می رسد یکی از دالیل استقبال کم فعاالن حوزه از این نمایشگاه، همزمانی 
آن با سایر نمایشگاه هاست.نام یکی از غرفه ها توجهم را جلب می کند. صاحب این برند قصد دارد 
محصوالت حجاب و پوشش ایرانی و اسالمی با برندی با نام یکی از الهه های یونان باستان به نسل 
جوان بفروشد! و این تنها نکته قابل توجه این غرفه نیست. بیشتر روسری هایی که این غرفه عرضه 
کرده است، چاپ ورســاچه یا گوچی دارند و خبری از نمادهای پوشاک ایرانی در آن نیست. البته 
نمی توان به این فروشــنده خرده گرفت، چراکه به گفته وی، مردم این مارک ها و طرح ها را بیشتر 
می خرند و اینجا نیز فقط نمایشگاه عرضه مســتقیم کاالست و گویا قرار نیست در آن اقدامی برای 
ترویج فرهنگ مد و پوشاک اسالمی صورت گیرد.البته که نمایشگاه به دلیل کمبود تبلیغات محیطی، 
در هدف عرضه مســتقیم کاال نیز موفق عمل نکرده اســت. آنچنان که یکی از غرفه داران می گوید: 
»اگر در مغازه های خود مانده بودیم فروش بیشــتری داشتیم. اینجا هزینه هایی نیز بر ما تحمیل 
شده است. سعی کردیم با کاهش قیمت ها فروش را بیشتر کنیم اما وقتی بازدید کننده ای وجود 
ندارد این کار نیز بی تاثیر است.«غرفه داران ادعا می کنند که بازدیدکنندگانی که در نمایشگاه حضور 
می یابند نیز از تبلیغاتی که خودشان در شبکه های اجتماعی انجام داده اند از وجود نمایشگاه باخبر 
شــده اند. یکی از بازدیدکنندگان می گوید: »برایم پیامکی آمد که در آن نوشته بود نمایشگاه حریم 
ریحانه برگزار می شود. هیچ خبری از آدرس و محل برگزاری نمایشگاه در این پیامک نبود. خودم 
در اینترنت جست وجو کردم و درنهایت با راهنمایی آشــنایانم متوجه شدم نمایشگاه چه ساعتی 
و در چه مکانی برگزار می شود.« در عنوان این نمایشــگاه تاکید شده که محصوالتی برای پوشش 
اسالمی در آن عرضه می شود، اما خبری از پوشاک آقایان در آن نیست! گویا پوشاک مردان بخشی 

از پوشش اسالمی نیست.

خبر روزگزارش

معاون استاندار اصفهان:

حاشیه نشینی ممکن است 
در وسط شهر هم رخ دهد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت:حاشیه نشینی به معنی سکونت 
در نقطه ای بیرون و کنار شهر نیست و احتمال 
اینکه حاشــیه نشینی در وسط شــهر هم رخ 
دهد،وجــود دارد.محمدرضا جــان نثاری در 
کارگــروه اجتماعی فرهنگی زنــان و خانواده 
استان در استانداری اصفهان اظهار کرد: حاشیه 
نشینی به معنی سکونت در نقطه ای بیرون و 
کنار شهر نیست و احتمال اینکه حاشیه نشینی 
در وسط شهر هم رخ دهد، وجود دارد.وی اضافه 
کرد: بر اساس وضع موجود و گزارش های ارائه 
شــده می توان نتیجه گرفت که دستگاه ها با 
این موضوع به صورت متفاوت رفتار می کنند 
و بعضی دستگاه ها پای کار هستند، اما بعضی 
برنامه خاصی در این زمینه ندارند. جان نثاری 
خاطرنشان کرد: کار های متفاوت و در حوزه های 
نامتوازن در شهرســتان اصفهان انجام شده، 
اما معلوم نیست که همین مقدار کاری که در 
اصفهان انجام شــده در دیگر شهرستان های 
استان هم انجام شده باشد.وی بیان کرد: باید 
از شهرستان هایی که نقطه حاشیه نشینی در 
آن ها احصا شده از فرماندار آن منطقه بخواهیم 
که در این زمینه طرح به ما ارائه دهد که در رابطه 
با آن منطقه حاشیه نشینی و پنج محور مداخله 
با در نظر گرفتن زمان بندی چه اقداماتی باید 
انجام دهد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان افزود: در صورتی که ۳۰ 
نقطه حاشیه نشینی در شهرســتان اصفهان 
وجود دارد برای هر نقطه در مداخالت پنجگانه 
باید برنامه زمان بندی شده ارائه شود و اداره کل 
اجتماعی استانداری باید این موضوع را به طرح 
تبدیل کند و برنامــه اجرایی دقیق و زمانبندی 
شده در این زمینه ارائه شود.وی ادامه داد: نباید 
طرح را به صورت مدینه فاضله در نظر بگیریم که 
امکان اجرای آن وجود نداشته باشد بلکه این 
طرح باید دست یافتنی و قابل اجرا باشد و  به 
صورت ساماندهی و سازماندهی شده در این 
حوزه کار کنیم و پیشرفت کار را به صورت مرتب 

بررسی کنیم.
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تباس:

 بارسلونا در مسیر درستی است
رییس اللیگا براین باور است که بارسلونا با اقداماتی که انجام داده خود را از بحران مالی نجات داده 
و در راه درست گام برمی دارد. او بر این باور است که رئال مادرید گزینه اصلی قهرمانی در اللیگاست.
بارسلونا سال قبل با بحران مالی مواجه شد و به همین خاطر مجبور شد لیونل مسی را بفروشد؛ اما 
آبی اناری ها در تابستان ســال جاری عملکرد خوبی در نقل و انتقاالت داشته اند. به نظر می رسد 

که این تیم محبوب اسپانیایی توانسته که خود را از بحران مالی خارج کند.
خاویر تباس، رییس اللیگا در این زمینه گفت: من وضعیت بارسلونا را زیر نظر داریم و آنها هم می 
دانند چه کار باید انجام دهند. بر این باور هستم که بارسلونا در مسیر درستی گام برمی دارد. سران 
این باشگاه توانسته اند با فروش بازیکنان، کم کردن دســتمزدها و فروش بخشی از حق پخش 
خود را از بحران مالی خارج کنند. آنها به خوبی قواعد اللیگا را می دانند و طبق آنها عمل می کنند و 
فعال مشــکلی ندارند.از اتلتیکو مادرید به عنوان یکی از مشتریان کریستیانو رونالدو یاد می شود. 
خاویر تباس درباره احتمال بازگشت رونالدو گفت: من دوســت دارم که رونالدو به اللیگا برگردد 
چه با اتلتیکو مادرید باشد و چه بدون این تیم. اتلتیکو مادرید برای جذب رونالدو باید بازیکنانی 
را بفروشد.او درباره این سوال که چه تیمی بیشترین شانس را برای قهرمانی در فصل جدید اللیگا 
دارد، گفت: به نظرم رئال مادرید بیشترین شانس را دارد چرا که آنها تیم آماده ای هستند و فصل 
قبل هم قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند. بارسلونا هم خریدهای خوبی داشته 
است و به شدت برای قهرمانی رقابت خواهد کرد؛ اما رئال تیم خود را حفظ کرده و خریدهای خوبی 

هم داشته است و به همین خاطر شانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
 

مقصر اصلی آسیب دیدگی »پوگبا« از نگاه یوونتوس
باشگاه یوونتوس، منچستر یونایتد را مسئول اصلی آســیب دیدگی پل پوگبا عنوان کرد. پل پوگبا 
بار دیگر از منچستر یونایتد جدا شد و این بارهم او یوونتوس را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب 
کرد به این امید که بتواند دوباره با بیانکونری ها به روزهای اوج برگــردد. پوگبا اما در یوونتوس با 
بدشانسی مواجه شد. او در اردوی آمریکا از ناحیه مینیسک مصدوم شد و مجبور شد که به ایتالیا 
برگردد تا مورد معاینه بیشــتر قرار گیرد. باشگاه یوونتوس بر این باور اســت که کم کاری باشگاه 
منچستر یونایتد در مداوای پوگبا باعث شده است تا این بازیکن دوباره مصدوم شود.سایت فوتبال 
ایتالیا نوشت: پوگبا پیش از این هم در منچســتر یونایتد چنین مشکلی داشته ؛ اما تعلل باشگاه 
انگلیسی در درمان او باعث شده دوباره این مصدومیت عود کند و به همین خاطر یوونتوس باشگاه 

منچستر را مسئول آسیب دیدگی دوباره پوگبا می داند.
 

انتقال ستاره فرانسوی به بارسلونا قطعی شد
ژول کنده، مدافع فرانسوی ســویا با رقم 50 میلیون یورو به اضافه 10 میلیون پاداش و قراردادی 
پنج ساله راهی بارسلونا خواهد شد.گرچه به نظر می رسید انتقال ژول کنده به چلسی قطعی شده، 
اما کاتاالن ها در روزهای پایانی معادالت را تغییر دادند و این ســتاره فرانسوی را از آن خود کردند. 
بر اساس ادعای نشریه اسپورت، انتقال ژول کنده به بارسلونا نهایی شده و دیگر تردیدی در مورد 
حضور این مدافع فرانسوی در رختکن تیم ژاوی برای فصل بعد وجود ندارد. دو باشگاه بارسلونا و 
سویا به توافق قطعی رسیده اند و در حال حاضر فقط مراحل اداری برای اعالم این خبر باقی مانده 
است.جالب اینجاست بارسلونا در شرایطی موفق شد این انتقال را نهایی کند که حتی پیشنهادی 
کمتر از رقم چلسی نیز ارائه داد، اما خود ژول کنده خواهان حضور در نوکمپ بود و سویا نیز چاره ای 
جز قبول خواسته بازیکن خود نداشت. چلسی پیشنهادی 55 میلیون یورویی به اضافه 10 میلیون 
پاداش ارائه کرده بود، اما رقم پیشنهادی بارسلونا 50 به اضافه 10 است و این انتقال با همین رقم 

نهایی خواهد شد.

خبر روز

قول ویژه کاپیتان ذوب آهن به هواداران باشگاه
مسعود ابراهیم زاده معتقد اســت حضور قاســم حدادی فر و محمد نوری روی نیمکت ذوب آهن 
باالرفتن وزن فنی این تیم را به دنبال دارد.مســعود ابراهیم زاده، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در 
گفت وگو با خبرنگار ورزش سه از آخرین شرایط این تیم در اردوی تهران صحبت کرده و این قول را 
به هواداران تیمش می دهد که با  توجه به پیش فصل خوب و ثباتی که در ترکیب داشــتند؛ بهترین 

نتیجه ممکن را کسب کنند.در ادامه صحبت های ابراهیم زاده را می خوانید:

 پیش فصل خوبی داشتید و تقریبا از همه زودتر کار خودتان را آغاز کردید؟

- فکر کنم جزو سه تیم اولی بودیم که تمرینات مان را آغاز کردیم با توجه به اینکه تقریبا نود درصد 
تیم حفظ شد و بازیکنان کمی به تیم پیوســتند. به همین خاطر زودتر کار را آغاز کردیم و بازی های 
دوستانه خوبی برابر فجر و تیم امید خودمان داشتیم. اردوی خوبی هم در تهران داشتیم؛ فقط هتل 
عوض کردن، کمی ما و تیم های دیگر را اذیت کرد. گویا از یک سال قبل اتاق های هتل المپیک رزرو 
شده و بین این هتل و هتل اوین در رفت و آمد بودیم که البته مختص ما هم نیست و برای مثال تیم 
فوالد هم با همین مشکل دست و پنجه نرم می کند. بازی با پرســپولیس هم که بعد از قرعه کشی 
لیگ لغو شد. قرار است بازی دوستانه ای هم داشته باشیم و برگردیم. در کل شرایط اردو خوب بود.

   در مورد قرعه کشی لیگ چه نظری دارید؟ شروع کارتان با پرسپولیس است؟

- خیلی مهم نیســت با بچه ها هم کــه صحبت می کردیم دوســت داشــتیم در هفته های اول با 
ســرخابی ها بازی کنیم ؛اما انصافا کار سختی در پنج هفته نخســت داریم. بعد از پرسپولیس باید 
با تراکتور در تبریز بازی کنیم و با مس رفســنجان در اصفهان. در ادامه بایــد با ملوان در انزلی بازی 
کنیم و بعد از آن هم دربی اصفهان با سپاهان. بازی های سخت و مهمی است اما تیم ما هم حفظ 

شده و کارهای تاکتیکی خوبی پشت سر گذاشتیم و مطمئن باشید از فصل قبل بهتر خواهیم بود.

   توقعات از تیم شما با توجه به پیش فصل خوبی که داشتید برای فصل آینده باال رفته است؟

-  در کل به نســبت تیم های دیگر ریخت و پاشــی نکردیم و فقط به جای بازیکنانی که جدا شدند 
آقای تارتار به نسبت خواسته هایشان بازیکنان جدیدی به خدمت گرفتند که ان شاءا... بهترین سال 
فوتبالی شان را پشت ســر بگذارند. به هرحال از بچه ها راضی بودند و یارهای جوانی هم جذب شد 

که اسم شان را حتما در آینده بیشتر می شنوید.

   قاسم حدادی فر هم به کادر تیم تان اضافه شدند؟

- نیازی به تعریف من ندارند. خوشحالم که این اتفاق افتاده و من در تراکتور و ذوب با ایشان بازی 
کردم. از نظر فنی و شخصیتی می توانند خیلی به تیم کمک کنند که دارند این کار را انجام می دهند. 
آقای نوری هم مثل آقا قاسم به عنوان ملی پوش سابق و با شخصیت به کادر اضافه شدند که خیلی 

به تیم کمک خواهند کرد و وزن تیم با حضورشان باال خواهد رفت.

گفت و گو

خشم »یحیی« از مدیران 
پرسپولیس!

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس به خاطر 
جذب نشــدن مهاجم خارجی مد نظرش، از 

مدیران این باشگاه ناراحت است.
نزدیک به شــش هفته اســت کــه مدیران 
باشگاه پرســپولیس بر اســاس اعالم نیاز 
یحیی گل محمدی به دنبال جذب یک مهاجم 
خارجی هستند تا ضعف خط حمله سرخ ها 
برای لیگ بیســت ودوم برطرف شــود؛ اما 
در این میان برخی مشــکالت اجــازه نداده 
پرسپولیسی ها با گزینه های مد نظر خود وارد 
مرحله عقد قرارداد شوند.شــاید بتوان گفت 
کاســیانو نزدیک ترین گزینه هفته های اخیر 
بود تا به پرســپولیس بپیوندد؛ اما مشکالت 
در انتقال پول و برخی مسائل دیگر باعث شد 
پرسپولیســی ها در جذب این مهاجم برزیلی 
موفق نباشند. در کنار این بازیکن، گل محمدی 
نام چند مهاجم دیگــر را هم در اختیار مدیران 
باشگاه قرار داده تا برای جذب حداقل یکی از 
آن ها اقدام شود ولی مدیران پرسپولیس در 
این کار هنوز موفق نبوده اند تا این موضوع باعث 
ناراحتی یحیی گل محمدی شود.سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس که به خوبی از نقاط ضعف 
تیمش آگاه اســت، در روزهای ابتدایی نقل 
وانتقاالت سعی کرد خط دروازه، دفاع و هافبک 
تیمش را تقویت کند و حاال به دنبال این است 
تا با جذب یک مهاجم گلزن، مشــکالت خط 
حمله تیمش را برطرف کنــد؛ اما هزینه باالی 
برخی مهاجمان خارجی مد نظر گل محمدی 
باعث شده باشــگاه نتواند آن ها را جذب کند.

گل محمدی که از عملکرد باشگاه برای جذب 
مهاجم خارجی بسیار ناراحت است، در آخرین 
مصاحبه خود به ایســنا گفت: یــک مهاجم 
خارجی که در نیم فصل قبــل هم به دنبالش 
بودیم و دیگر همه اسمش را می دانند، بعد از 
پایان فصل قبل به باشگاه معرفی کردم. سه 
هفته پیش با او توافق شده بود و قرار بود بیاید؛ 
اما باشگاه گفت برای انتقال پول مشکل داریم 
و بعد از آن هم آن قدر زمان از دست رفت که این 
بازیکن در تمرینات تیمش مصدوم شد و بعد 
از مشورت با کادر پزشکی به این نتیجه رسیدیم 
که با این شرایط نمی تواند به تیم کمکی بکند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

 » رناتو داسیلویرا« 
به سپاهان پیوست

بــا درخواســت ژوزه مورایس، 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان 
در روزهای گذشــته مذاکراتی با 
رناتو داسیلویرا ،مدافع ۳0 ساله 
برزیلی برای پیوستن این بازیکن 

به سپاهان داشتند.

فیفا، بمب نقل و انتقاالتی استقالل را خنثی کرد!
پس از اثبات تعهدات کایسری اسپور به علی کریمی، پروژه بازگشت این بازیکن به استقالل با شکست همراه شد.علی کریمی یکی از اهداف تابستانی هر دو 
تیم استقالل و پرسپولیس بود. بازیکنی که فصل قبل راهی کایسری اسپور ترکیه شد؛ اما به دلیل مصدومیت شدید هرگز نتوانست برای این تیم به میدان 
برود.در سال منتهی به جام جهانی 2022 قطر، کریمی بی میل نبود که برای بازگشت دوباره به فهرست دراگان اسکوچیچ، به ایران برگردد تا شانس بیشتری 
برای حضور در زمین مسابقه داشته باشد.با توجه به ترافیک موجود در خط میانی کایسری اســپور و رقبای قدرتمند، کریمی بازگشت به ایران را به ریسک 
رقابت با هم تیمی هایش ترجیح داد و حتی مذاکراتی را با مدیران دو تیم استقالل و سپاهان نیز داشت. کریمی در این تابستانی حتی راهی اصفهان شد و در 
آنجا تمریناتش را انجام داد تا بتواند زودتر به میادین بازگردد. سپاهانی ها نیز از فرصت به دست آمده استفاده کرده و باب گفت وگو با این بازیکن را باز کردند.

با این حال، صحبت های این بازیکن با اســتقاللی ها مثبت پیش رفت و آجورلو تا صید یک شــاه ماهی بازار نقل و انتقاالت فاصله چندانی نداشت؛ اما به 
یکباره نامه ای که باشگاه ترکیه ای از فیفا دریافت کرد، همه چیز را خراب کرد.

اســتناد باشــگاه ذوب آهن برای شــکایت از سینا 
اســدبیگی و پرســپولیس فقــط بــه تصویــر یک 
توافق نامه است؛ آنها حتی برگه توافق را هم در اختیار 
ندارند!جدایی ناگهانی سینا اسدبیگی از ذوب آهن و 
پیوستنش به پرســپولیس یکی از اتفاقاتی است که 
جنجال ساز شده است. اســدبیگی که طی روزهای 
گذشــته در تمرینات ذوب آهن حضور داشت و گفته 
می شد روز چهارشنبه هنگام صرف ناهار هم در اردوی 
این تیم بوده، ناگهان عصر چهارشنبه خبر پیوستنش 
به پرسپولیس منتشر شد. این مسئله موجب اعتراض 
مدیران باشگاه ذوب آهن شده است؛ ذوبی ها اعتقاد 
دارند که اسدبیگی با این باشگاه قراردادش را تمدید 
کرده و پیوستنش به پرسپولیس غیرقانونی است. از 
طرف دیگر باشگاه ذوب آهن بیانیه ای را صادر و اعالم 

کرده که این مسئله را از طریق کمیته انضباطی و تعیین 
وضعیت پیگیری خواهد کرد تا به حقوق خود برسد.

موضوع قرارداد اســدبیگی با ذوبی ها اما در نوع خود 
یک اتفاق کم نظیر و جالب است؛ واقعیت ماجرا این 
است اگرچه این هافبک وســط توانمند در تمرینات 
ذوب آهن حضور داشــته و حتی 15 روز قبل باشگاه 
ذوب آهن اعالم کرد که قرارداد این بازیکن تمدید شده 
اما هیچ قرارداد رسمی ای میان دو طرف امضا نشده 
است! حتی در خبری که باشگاه ذوب آهن برای تمدید 
قرارداد اسدبیگی منتشــر کرد، عکس قرارداد سال 
گذشته این بازیکن منتشر شــد!مدیران ذوب آهن 
معتقد هستند که اسدبیگی از آن تصویر پرینت رنگی 
گرفته، آن را امضا کرده و با گرفتن مجدد عکس، آن را 
برای مدیران ذوب آهن از طریق شبکه های پیام رسان 

ارسال کرده اســت!به عبارت بهتر مدیران ذوب آهن 
قصد دارند با استناد به یک اسکرین شات از اسدبیگی 
شکایت و باشگاه پرســپولیس و این بازیکن را برای 
عقد قرارداد محکوم کنند.جالب اینجاســت که حتی 
اگر ادعای مدیران باشــگاه ذوب آهن درباره امضای 
تفاهم نامه توسط اسدبیگی درســت هم باشد، آنها 
حتی اصل تفاهم نامه با امضای این بازیکن را هم در 
اختیار ندارند و تنها مالک شان برای شکایت به کمیته 
تعیین وضعیت یک عکس از تفاهم نامه ای است که 

به امضای اسدبیگی رسیده است!

ذوب آهن اصل توافق نامه با بازیکن را در اختیار ندارد؛

یک اسکرین شات، »اسدبیگی« را پرسپولیسی کرد!

پایان پرونده فاجعه ویلموتس؛ روزی ۵.۸ میلیارد تومان!

یک پایان تلخ و تلخی بی پایان

فدراسیون فوتبال با حکم جدید دادگاه داوری ورزش، روی هم رفته برای 
۳2 روز حضور ویلموتس در ایران و کسب ضعیف ترین نتایج تیم ملی، 5 

میلیون و ۴00 هزار یورو پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، انتظارها برای اعالم حکم پرونده مارک ویلموتس از 
سوی دادگاه CAS به پایان رسید و دادگاه با شکستن حکم ۶.2 میلیون 
یورویی که فیفا در مرداد 1۳۹۹ اعالم کرده بود، فدراسیون فوتبال ایران را به 
پرداخت ۳ میلیون و ۳25 هزار یورو به عالوه 5 درصد سود سالیانه محکوم 
کرد.کل مبلغ قرارداد ویلموتس برای ۳ سال و نیم ۷ میلیون و ۸۷5 هزار 
یورو بود. مبلغ قرارداد ســال های اول و دوم و سوم ویلموتس ساالنه 2 
میلیون و 250 هزار یورو و برای نیم سال سوم نیز یک میلیون و 125 هزار 
یورو یعنی نصف رقم یک سال مقرر شده بود.با توجه به اینکه پیش از این 
فدراسیون فوتبال 1.۷ میلیون یورو در دوران حضور ویلموتس در ایران به 
این مربی پرداخت کرده بود، با احتساب غرامت فعلی، ویلموتس برای 
۳2 روز حضور در ایران حدود 5 میلیون و ۴00 هزار یورو به جیب خواهد 
زد.با احتساب هر یورو ۳۴ هزار و ۴00 تومن به نرخ ۶ مرداد 1۴01، دستمزد 

دریافتی این ســرمربی کروات جمعا 1۸5 میلیارد و ۷۶0 میلیون تومان 
خواهد شد!ویلموتس برای هر روز 5.۸ میلیارد تومان و برای هر ساعت 
2۴1.۸ میلیون تومان و برای هر دقیقه ۴ میلیون تومان دستمزد دریافت 
کرد که در فوتبال ایران بی سابقه است!این مبلغ هنگفت در حالی به این 
سرمربی پرداخت خواهد شد که او در مجموع در ۴ بازی رسمی هدایت 
ایران را بر عهده داشت و دو باخت برابر بحرین و عراق متحمل شد و ایران 

را در یک قدمی شکستی بزرگ و عدم راهیابی به جام جهانی قرار داد.
عالوه بر این باید به ماجراهای شستا هم اشاره کرد که منجر به واگذاری 
ســاختمان فدراســیون فوتبال به این شــرکت، هزینه وکالی ایرانی و 
البته خدشه وارد شــدن به اعتبار فوتبال ایران شد.ویلموتس در حالی 
سرمربی تیم ملی ایران شده بود که کارلوس کی روش برای هر سال 1.۴ 
میلیون یورو دریافت می کرد و فدراسیون فوتبال وقت به ریاست مهدی 
تاج مدعی بود با مربی ای توافق خواهد کرد که دســتمزدی کمتر یا برابر 
کی روش دریافت کند. در عوض به سراغ مردی رفت که چندین برابر آنچه 

استحقاقش را داشت، از ایران گرفت.

 یک زن مرموز و اسرارآمیز که 
فوتبال ایران را به پرداخت 100 

 میلیارد تومان
 محکوم کرد!

دادگاه حکمیت ورزش، فدراســیون فوتبــال ایران را به 
پرداخت بیــش از ۳ میلیون یورو به مــارک ویلموتس 
محکوم کرد. خانم کاترین لمبیتــس )و تیم وکالی او( 
دســت در دست همســرش، ســرانجام از دادگاه عالی 

ورزش علیه فوتبال ایران رای گرفتند.
کاترین لمبیتس بــا مبلغ ٣ میلیــون و ٣٢٥ هزار یورو، 
چیزی بیش از ١٠٠ میلیارد تومان، فدراسیون فوتبال ایران 
را محکوم کرد. حاال خوب اســت بدانید همسر سرمربی 

سابق تیم ملی ایران، دقیقا چه کسی است؟
کاترین المبیتس، یــک سیاســتمدار و حقوقدان بین 
المللی اســت. قبل از اینکه با آقای ســرمربی آشنا شود 
در رشــته حقوق تحصیل می کــرد. او از طریــق یکی از 
دوستانش به عنوان مدیر برنامه برخی از بازیکنان بلژیک 
منصوب شــد. در نهایت مدتی به عنوان مدیــر برنامه با 
مارک ویلموتس همــکاری اش را ادامــه داد. او تالش 
زیادی برای ویلموتس انجام داد تــا بتواند در تیم های 
بزرگ اروپایی بازی کند و قراردادهای مهمی را هم برای 

این مربی منعقد می کرد.
به نظر می رسد سرمربی سابق تیم ملی ایران در انتخاب 
همسر، دقت کافی را داشــته است؛ چرا که در پرونده ای 
مهم و بین المللی، این کاترین لمبیتس بود که به فریاد 
آقای ویلموتس رسید و پول 10 سال کار در فوتبال را برای 

او ظرف چند ماه در ایران درآورد.
فدراســیون فوتبال ایران با توجه به رای صادره از سوی 
داگاه عالی ورزش )cas( باید بیش از 100 میلیارد تومان 

در وجه ویلموتس بپردازد.



 شنبه 8 مردا د 1401 / 1  محرم  1444  / 30  جوالی 2022 / شماره 3588 
معاون شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت 82 درصدی پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه با اجرای نیوجرسی های دو طرف جاده و الیه دوم آسفالت، 
پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان تکمیل می شود، گفت: تاکنون این پروژه ۸۲ درصد پیشرفت داشته 
است.اصغر کشاورزراد در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اجرای پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان و 
اتصال بلوار فرزانگان به بزرگراه شهید اردستانی از طریق بلوارهای تابان و آسمان و تردد خودروهای سنگین، 
جداسازی مسیر خروجی بزرگراه معلم به سمت این بلوار ضروری بود که در این راستا پروژه ای در نظر گرفته 
شد.وی ادامه داد: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان در مناطق هفت و ۱۲ شهرداری اصفهان واقع 
شده است و بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان هزینه دارد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
برای اجرای پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان ۲۳۸۷۱ نفر ساعت کار انجام شده است، ادامه داد: 
طول این پروژه دو کیلومتر و عرض آن ۱۱ متر است و از جمله مشــخصات آن می توان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن 
خاک ریزی، ۲۵ هزار تن خاک و باالست، ۳۵۰۰ تن باالست، ۴۹۰۰ تن بیس، ۱۰ هزار تن ساب بیس، ۷۶۰۰ تن 
بتن و ۵۸۰۰ تن آسفالت اشاره کرد.وی با اشاره به تاثیرات احداث پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان، 
خاطرنشان کرد: کاهش تردد در پل شریعتی و ورود به اصفهان از سمت بزرگراه معلم و کاهش نقطه خطرساز 

توسط هدایت وسایل نقلیه سنگین از مسیر در حال احداث، از جمله این موارد است.
 

عضو شورای شهر خبر داد:

ایجاد سرای نوآوری فناوری اطالعات و هوشمندسازی شهری 
در اصفهان

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در قالب تفاهم نامه ای که بین شهرداری و 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان منعقد شده است، سرای نوآوری فناوری اطالعات و هوشمندسازی 
شهری در اصفهان ایجاد خواهد شد.مصطفی نباتی نژاد اظهار کرد: تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد استان 
و شهرداری اصفهان با حضور رییس دانشگاه آزاد کشور منعقد شد که موضوع آن حرکت به سمت صنعت، 
جامعه و شهر است به نحوی که بتواند مسائل شهری را رفع کند.وی افزود: یکی از مهم ترین مسائل شهر 
که فرصت های خوبی برای کســب و کار، ارائه خدمات، عدالت محوری، شفافیت و ارتقای رضایت مندی 
شهروندان ایجاد می کند؛ هوشمندسازی شهری است.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان خاطرنشان کرد: در این تفاهم نامه تاکید شد که با همکاری طرفین، سرای نوآوری فناوری اطالعات 

و هوشمندسازی شهری ایجاد شود که یکی از تبعات آن مدیریت مهاجرت طبقه خالق شهر است.
 

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار بیان کرد:

تشکیل کارگروه سیالب در شهرداری اصفهان
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: با هشدار سیالب در روزهای پایانی هفته از 
سوی فرمانداری و تاکید ستاد مدیریت بحران، کارگروه سیالب از سوی ستاد داخلی شهرداری تشکیل 
شد.شمهدی بقایی افزود: تمام نقاط آب گرفتگی که در بارش های گذشته دچار خسران و حادثه می شد، 
شناسایی شده است و این نقاط را در قالب یک نقشه جانمایی برای معاونت عمرانی شهرداری و مناطق 
برای اصالح هندسی ارسال شــده که بخشی انجام و بخشــی دیگر در مرحله پاک سازی است.معاون 
محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در تمام این نقاط تجهیزات الزم برای رفع 
آب گرفتگی مستقر شده است و نیروی انسانی الزم را در نقاط پرخطر مستقر خواهیم کرد.وی با بیان اینکه 
به جهت احتمال آب گرفتگی سپتیک ها و کانال ها، پاک سازی آنها انجام شده است، گفت: بعضی نقاط 
شهر همچون بزرگراه شهید خرازی نیازمند اقدامات عمرانی بزرگ است که با توجه به محدودیت زمان برای 
رفع آب گرفتگی، در نقاط شناسایی شده از اقدامات موقت همچون تانکر بهره بردیم؛ همچنین در معابر 
و کوچه هایی که به دلیل تفاوت سطح منازل از کوچه، احتمال ورود فاضالب به داخل منازل وجود دارد، 

اطالع رسانی الزم انجام می شود تا وسایل و اثاثیه منزل را از زیر زمین خارج کنند.

میدل باس که از نظر ظاهری شــبیه اتوبوس است،    
اما ابعادی کوچک تر بین هشت تا ۱۱ متر طول دارد، 
در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشور انگلســتان جا افتاده و از آن به 
وفور استفاده می شود که دلیل آن نیز شــاید کشف صرفه اقتصادی 

بسیار باالی استفاده از این رنج خودروی جمعی باشد.
میدل باس که در اصل از مینی بوس بزرگ تــر و از اتوبوس کوچک تر 
است، از سال ۱۳۸۴ وارد ایران شد؛ این وســیله حمل ونقل عمومی 
از طراحی منحصــر به فرد، جذاب، بــزرگ و جادار و تمــام امکانات 
اتوبوس های توریســتی همچــون صندلی های متحرک، سیســتم 
سرمایش و گرمایش با تهویه قدرتمند، محفظه باالی سر مسافران و 
کنار خودرو, همچنین سیستم صوتی و تصویری )مجهز به میکروفن، 

آمپلی فایر و بلندگوی سقفی( برخوردار است.
میدل باس ها نیز مانند اتوبوس ها در دو گونه شــهری و بین شــهری 
ساخته می شود که تفاوت آنها در ارتفاع کف، تعداد پله ها، نوع و تعداد 
صندلی هاست؛ با وجود تمام این امکانات، ظرفیت میدل باس ها ۳۲ 
نفر است که خلوت بودن آن موجب آرامش بیشتر مسافران می شود.

با توجه به اینکه ظرفیت حمل مســافر این محصول در حد ۷۰ درصد 
یک اتوبوس بزرگ بین شهری اســت، اما قیمت آن به نسبت، کمتر 

از درصد مذکور اســت که این موضوع، محصول میدل باس را از نقطه 
نظر سرمایه گذاری در خرید مقرون به صرفه کرده است. بدین ترتیب 
مقایســه هزینه های اولیه تعمیر و نگهداری و همچنین تعداد مسافر 
قابل جابه جایی نشان داده است که اســتفاده از میدل باس به جای 

مینی بوس و اتوبوس صرفه جویی خوبی به همراه دارد.

پای میدل باس ها به خیابان های اصفهان باز می شود
در کالن شهر اصفهان نیز قرار شده است در معابر کم عرض که قابلیت 
تردد اتوبوس در آن ها وجود ندارد و خطوطی که تقاضای سفر، کمتر از 
ظرفیت اتوبوس است، از ظرفیت میدل باس برای جابه جایی مسافران 

استفاده شود.
به تازگی »علی قاسم زاده« شــهردار اصفهان این نوید را به شهروندان 
این کالن شــهر داد که: »شــهرداری در صــدد خریــد اتوبوس های 
جدید بــرای شــهر اصفهان اســت و خرید خودروهــای میدل باس 
برای مســیرهایی کــه تعداد مســافر کمتــری دارد، در دســتور کار 
شــهرداری قرار گرفته اســت تا ســرعت حمل ونقل در این کالن شهر 
افزایش یابد.«»محمدرضــا فالح« رییس کمیســیون حمل ونقل و 
هوشمندسازی شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز تاکید کرده است 

که در بعضی نقاط شــهری اتوبوس پاســخگو نیســت و میدل باس 
می تواند عالوه بر ســرعت در تردد، ســرفاصله ها را نیز کاهش دهد، 
 بنابرایــن از شــهرداری می خواهیــم خریــد میدل باس هــا را مورد

 توجه قرار دهد.

خرید 100 میدل باس برای شهر اصفهان
ســید عباس روحانی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه در این باره می گوید: خرید ۱۰۰ دستگاه میدل باس با هدف بهبود 
کیفیت حمل ونقل عمومی در شــهر در دســتور کار شهرداری اصفهان 
قرار گرفت.وی با اشــاره به ویژگی های میدل باس ها، می افزاید: نوع 
ســوخت این خودروها گازوییل، نوع موتور آنها چهار ســیلندر خطی، 
اســتاندارد آالیندگی آن یورو پنج و مجهز به سیستم کنترل هوشمند 
دمای موتور اســت.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه با بیان اینکه حداکثر ســرعت مجــاز میدل باس ها ۸۰ کیلومتر 
است، تصریح می کند: سازه طراحی شــده بدنه و اتاق این خودروها 
مستحکم و مطابق استاندارد است و ارتفاع ورودی میدل باس ها نیز 
جهت سهولت در ورود و خروج مسافران پایین است.وی می افزاید: 
میدل باس ها دارای رمپ ویژه معلوالن، دو دریچه ســقفی اضطراری 
در جلو و عقــب، مانیتور رنگی بــا قابلیت پنــج ورودی، یک دوربین 
بــاالی درب ورودی وســط، یک دوربیــن داخل فضای مســافری 
جهت نظارت راننده، زنگ درخواســت پیاده شــدن، ســامانه تهویه 
مطبوع با ظرفیت برودتــی ۲۸ کیلووات و خنک کنندگی مناســب و 
ظرفیت هوادهی ۴۲۰۰ مترمکعب اســت.روحانی ادامه می دهد: این 
خودروهــا دارای ۲۱ صندلی مســتحکم و راحت از جنــس پلی آمید 
 ضد اشــتعال با روکش مناســب از مخمــل یا چــرم مصنوعی قابل 

شست وشو است.

مزایای میدل باس ها
همچنین ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: نیمه 
اتوبوس های نو )میدل باس( در راه اصفهان اســت کــه به روز بودن، 
امکان ســاخت و خرید ســریع تر از مزایای ایــن اتوبوس ها خواهد 
بود.علــی صالحی در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت:»این 
نیمه اتوبوس های )میدل باس( نو در راه اصفهان هســتند. ســرعت 
حمل ونقل بیشتر،آلودگی کمتر به خاطر مصرف یورو ۵،  دسترسی تمام 
محالت به اتوبوس به خاطره ابعاد کوچک تر، جبران بخشــی از کمبود 
برای کاهش سرفاصله ها، به روز بودن، امکان ساخت و خرید سریع تر 

از مزایای این اتوبوس های جمع وجور است.«

با مسئولان 

سرعت حمل و نقل در کالن شهر اصفهان افزایش می یابد؛

میدل باس ها در راه اصفهان

فرماندار اردستان:

مدیرانی که توانایی کار ندارند، تغییر می کنند
فرماندار اردستان گفت: هر مدیری که توانایی الزم را برای کار کردن ندارد برکنار می کنیم و تا چند 

روز آینده سه یا چهار مدیر اردستان تغییر می کنند.
ســید محمدهادی احمدی طبا، در نشست خبری به مناســبت هفته گرامیداشت روز خبرنگار، 
اظهار کرد: موضوع اصلی که در مورد رســانه ها انتظار داریم این است که واقعیت ها به مردم گفته 
شود. خوشبختانه در مجموعه رسانه ای اردســتان ویژگی صادق بودن و همراه بودن با مسئوالن 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه هر فرد و رییس ارگانی سبک مدیریت خود را دارد زیرا رویکرد دولت ها با یکدیگر 
متفاوت بوده است، افزود: از رسانه های شهرستان اردســتان انتظار داریم در خصوص ویژگی ها 

و اقدامات دولت سیزدهم بیشتر کار کنند و فقط صرفا ضعف های کوچک را بزرگ نمایی نکنند.
به گزارش ایســنا، فرماندار اردســتان با اشــاره به مقایســه ویژگی هــا و عملکــرد دولت های 
قبل با دولــت ســیزدهم، تصریح کــرد: بنده به عنــوان عضو کوچــک دولت ســیزدهم و یکی 
از اهالــی همیــن شهرســتان هدفــم خدمــت بــه مــردم اســت و بــه شــخصیت های 
اشــخاص احترام می گــذارم و نمــی گذارم کســی به شــخصیت های افــراد و رســانه های 
 شهرســتان توهیــن کنــد در صورتی کــه در مدیریت گذشــته شهرســتان، اینگونــه رویکردی

 نبوده است.
احمدی طبا گفت: به همه مسئوالن ادارات شهرستان اردستان تاکید کردیم ویژگی، مردمی بودن 
را در راس فعالیت خود داشته باشند و خود را در اتاق مدیریت خود حبس نکنند. با وجود فعالیت 
تعداد زیادی رسانه در اردستان ولی متاسفانه با بررسی عملکرد ادارات دولتی شهرستان، آنگونه 

که باید فعالیت چشم گیری مشاهده نمی شود.
وی با بیان اینکه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و مردمی بودن شهرســتان مشکالت ریشه ای 
داریم، ادامه داد: تمام هدف گذاری مدیریت فرمانداری شهرستان اردستان در حوزه های فرهنگی، 

اجتماعی و عفاف و حجاب و میدان دادن به جوانان و نخبگان شهرستان خواهد بود.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: از اصحاب رسانه شهرستان می خواهیم مدیران اردستان را برای 

پیشرفت منطقه یاری کنند زیرا هدف مان این است که اردستانی قوی و مقتدر داشته باشیم.
احمدی طبا با بیان اینکه به صورت روزانه پیگیر وضعیت راه های شهرستان هستیم، زیرا مشاهده 
می شود طی چندسال گذشته در حوزه راه شهرستان اقدامات چشمگیری به غیر از آسفالت فاصله 
کوتاهی از محور اردستان به اصفهان صورت نکرده است، افزود: با پیگیری های انجام شده در دو 
ماه گذشته حجم زیادی از محورهای روستایی شهرستان اردستان که ۳۵ سل مرمت نشده بود، 

روکش آسفالت شدند.

مدیران اردستان باید شبانه روزی در میدان باشند
وی چابک سازی و فعال کردن مدیران شهرستان را یکی دیگر از برنامه های فرمانداری عنوان کرد 
و گفت: به همه مدیران شهرستان تاکید کردیم شــبانه روز باید در میدان و خدمت به مردم آماده 

باش باشند و فقط به ساعت اداری اکتفا نکنند.
فرماندار اردستان با اشــاره به عملکرد برخی از رؤسای ادارات شهرســتان گفت: تغییر و تحوالت 
مدیران در برخی ادارات شهرستان شــروع شده است و در حال بررسی هســتیم که هر مدیری 
که توانایی الزم را برای کار کردن ندارد جابه جا کنیم و تا چند روز آینده ســه چهار مدیر اردســتان 

تغییر می کنند. 
احمدی طبا با بیان اینکه در حوزه عمرانی اولویت های شهرســتان اردستان بخش بهسازی راه، 
تامین آب و کشاورزی خواهد بود، گفت: تملک دارایی شهرستان در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان بوده که حدود یک پنجم آن به بخش مرمت و بهســازی راه و مخصوصا 

راه روستایی اختصاص داده شده است. 

چهره روزبا فرمانداران

جای خالی شورای نخبگان 
در مرمت 11 ساله گنبد مسجد 

جامع عباسی اصفهان
سید محمد بهشــتی، رییس سابق پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با ایرنا 
بر لزوم نظارت شــورای نخبگان بر آنچه در گنبد 
مسجد جامع عباسی روی داده است، تاکید کرد 
و گفت:در خصوص آسیب شناسی و راه حل های 
مرمتی آثــار مهم باید اجماع نخبــگان مرمت و 
حفاظت وجود داشــته باشــد؛ در گذشته و در 
سازمان میراث فرهنگی شورای فنی داشتیم که 
از نخبگان و حتی نخبگانی که در مقیاس کشوری 
بودند، تشکیل می شد و آنها بررسی می کردند که 
آیا این آسیب شناسی ها درست است یا نه، راه 
حل مرمتی درست است یا نیست و بعد کسانی 
از طرف شــورای فنی روی کار نظارت می کردند 
تا خطای کمتری اتفاق بیفتــد یا اگر خطایی در 
شــرف وقوع بود، تذکر می دادند تا اصالح کنند.
وی افزود: باید شــورای نخبگانی داشته باشیم 
که هم نظر آنها جلب شود و هم اینکه آنها نسبت 
به اتفاقاتی که در آنجا رخ می دهد ناظر باشــند.

بهشتی یادآور شد: طبیعی است که وقتی اثری را 
در فهرست میراث جهانی ثبت می کنید، باید فعل 
و انفعاالتی که در آن اثر رخ داده است را به شکل 
ادواری به مرکز میــراث جهانی  گزارش بدهید و 
اگر این اتفاقات با اصول علمی مغایرت داشته 
باشــد، واکنش مرکز میراث جهانی را ایجاد می 
کند؛ تذکر می دهند و حتی ممکن است ناظرین 
را بفرســتند و بدترین حالت این است که اثر را 
در فهرســت میراث در خطر قرار بدهند.بهشتی 
معتقد است که ایرادها و دالیلی که منتقدان برای 
وضعیت پیش آمده گنبد مسجد جامع عباسی 
می گویند بحث های کارشناسی است که باید در 
شورای نخبگان مطرح شــود. موضوعاتی که به 
گفته وی، مطرح کردن شان برای افکار عمومی ، 
به قضاوت نادرست و ملتهب شدن شرایط منجر 
می شود.این مقام ارشد پیشین میراث فرهنگی 
ایران صحبت بر سر مسائل فنی مرمت پرحاشیه 
گنبد مسجد جامع عباسی را به یک عمل پزشکی 
تشبیه کرد که باید برای آن شورای پزشکی تشکیل 
شود و نه اینکه اطرافیان  بیمار بنشینند و دراین باره 

مشورت کنند که عمل جراحی  بکنند و یا نکنند!

جلسات شهردار 
اصفهان در حوزه 

حمل و نقل
جلسات مشــارکت فناورانه در 
طرح حمل و نقل انســان محور 
و شورای حمل و نقل و ترافیک 
شــهر اصفهان با حضور شهردار 

برگزار شد.

عکس خبر

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

ادعای نماینده بروجن در خصوص فضای سبز اصفهان فرافکنی است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: مقایسه زمین های کشاورزی توسعه یافته طی ۲۰ سال گذشته در باالدست با فضای سبز اصفهان که روزی 
باغ شهر بوده، یک ادعای سطحی بوده و عدم صحت آن آشکار است.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در خصوص اظهارات اخیر نماینده بروجن بیان کرد: با مشاهده 
نقشه هوایی اصفهان طی ۴۰ سال گذشته در می یابیم که مناطقی از باغ های اصفهان، خمینی شهر، فالورجان، شاهین شهر، برخوار و دولت آباد به بافت مسکونی تبدیل 
شده است.وی ادامه داد: طی ۴۰ سال گذشته  این اراضی از سمت هزار جریب، منطقه جنوب، شمال و غرب اصفهان جزو اراضی باغی و کشت بوده و این در حالی است 
که امروز به بافت مسکونی درآمده، از این رو عدم صحت ادعای این نماینده مجلس هویدا و آشکار می شود.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی خاطر 
نشان کرد: اصفهان از دیرباز به عنوان یک باغ شهر شناخته می شده که از دوران صفویه این باغ ها در اصفهان وجود داشته است، اما بافت زراعی آن طی سالیان متمادی 
به بافت مسکونی تبدیل شده است و نه تنها فضای سبز آن توسعه نیافته بلکه به مراتب کمتر هم شده است.وی اضافه کرد: اساسا کل میزان کشت منطقه چم آسمان 
تا شرق اصفهان و نیز اراضی باغی در زمان پر آبی، اگر زیر کشت برود روی هم ۱۲۰ هزار هکتار نمی شود. حال آنکه طی ۲۰ سال گذشته تنها در باالدست زاینده رود براثر 

صدور مجوز های برداشتی که به شکل خاص در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده حدود ۱۱۳ هزار هکتار سطح زیر کشت باغات بادام، هلو و گردو توسعه داده شده است.

معاون امور ثبتــی و حقوقی اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: تعیین اجاره بهای هتل عباسی 
از ابتدای سال گذشــته تاکنون در محاکم قضایی 
دنبال می شود.حجت االســالم اصغر توســلی در 
خصوص اجاره بهای هتل عباسی، اظهار کرد: سند 
اجاره ایــن موقوفه از اوایل ســال ۴۰۰ دیگر تمدید 
نشده و مراحل رســیدگی به آن به مراجع قضایی 
ســپرده شــده اســت.وی ادامه داد: همه امورات 
مربوط به هتل عباســی را از محاکم قضایی پیگیر 

هستیم و اگر به نتیجه قطعی برســیم به رسانه ها 
اعــالم خواهیم کرد.معــاون امور ثبتــی و حقوقی 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
خصوص تسریع در زمینه صدور سند برای زمین های 
کشاورزی موقوفه در استان اصفهان، افزود: در این 
زمینه جای قدردانی از مدیرکل ثبت اســناد استان 
اصفهان دارد چرا که همکاری ویژه ای داشــتند، از 
ابتدای امسال کارگروه های ثبتی در مناطق مختلف 
اســتان برگزار شــده و مصوبات خوبی نیز داشته 
است.وی افزود: براساس این مصوبات برای صدور 
اسناد زمین های کشاورزی موقوفه دیگر نیازی به 
میخکوبی، دیوارچینی و فنس گذاری در نظر گرفته 
نمی شود.حجت االسالم توسلی در خصوص بررسی 

آخرین وضعیت موقوفه ورنامخواســت تاکید کرد: 
دو سال اســت که پیگیر حل مشــکالت مردم این 
منطقه در زمینه ثبتی هســتیم، در جلسه اخیر که 
با نماینده مجلس، امام جمعه، شــهردار و فرماندار 
ورنامخواست برگزار شــد، اتفاقات خوبی رخ داد و 
مصوب شــد ادارات اجرایی تکالیف خود را انجام 
دهند.وی افــزود: اداره اوقاف در ایــن زمینه همه 
مستندات خود را ارائه داده و مورد پذیرش و تایید 
همه مسئوالن نیز قرار گرفته است. معاون امور ثبتی 
و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه 
کرد: اگر اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری و 
فرمانداری منطقه همکاری داشته باشند به زودی 

مشکالت این منطقه نیز برطرف خواهد شد.

معاون امور ثبتی اوقاف استان اصفهان:

تعیین اجاره بهای هتل عباسی در محاکم قضایی دنبال می شود

عکس: ایمنا

یمنا ا
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مدیرکل روابط کار و جبــران خدمت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
نشست هم اندیشی کارشناســان روابط کار اســتان اصفهان که در شرکت 
فنی و مهندسی فوالد مبارکه برگزار شــد از آماده شدن پیش نویس اصالح 

قانون کار خبر داد.
احمد غریــوی در ابتــدای صحبت های خــود ضمن قدردانــی از زحمات 
کارشناسان حوزه روابط کار گفت: امسال باتوجه به وضعیت حقوق دستمزد 
کارگران سال ســختی برای روابط کار است و امیدوارم با همراهی در اجرای 

برنامه ها موفق باشیم.
 وی با اشــاره به ســخنان مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شــغلی 
کارگران و لزوم ساماندهی قراردادهای کار و نظم و انظباط در کار اظهار کرد: 
با دستور وزیر وقت، کمیته امنیت شغلی در اداره روابط کار و جبران خدمت 
وزارت متبوع تشکیل و پس از 8 جلسه کارشناســی متوالی پیش نویسی 
در خصوص اصالح موادی از قانون کار تهیه شد.غریوی با بیان اینکه در این 
پیش نویس محورهای مختلفی از قانون کار در نظر گرفته شده است اظهار 
داشت:  پیش نویس مذکور در اختیار تشــکالت عالی کارگری و کارفرمایی  
قرارداده شده و آنها یک ماه فرصت دارند تا نظرها و پیشنهادات خود را ارائه 
کنند.این مقام مسئول ادامه داد: پس از جمع بندی نظرات تشکالت کارگری 
و کارفرمایی و بررســی نهایی، متن آماده شده به عنوان پیش نویس الیحه 
قانون کار از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به هیئت دولت تقدیم 
خواهد شد تا پس از گذشت 32 سال از تصویب قانون کار یک بازنگری کلی 

در آن انجام  شود.
غریوی همچنین با اشاره به اقدام اخیر هیئت دولت در خصوص ساماندهی 
نیروهای شــرکتی گفت: کلیات این پیش نویــس در صحن علنی مجلس 
تصویب شده و در کمیسیون قرار دارد و ما به عنوان نمایندگان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نظرات  و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کردیم که 
در صورت تصویب این الیحه شاهد ســاماندهی نیروهای شرکتی در دولت 
خواهیم بود و منجر به  کاهش دعــاوی و اختالفات کارگری و کارفرمایی در 

این حوزه خواهد شد.
غریوی با بیــان اینکه همــکاران ما در ســطح وزارتخانه به دنبــال احیای 
دســتورالعمل شورای ســازش هســتند، گفت:  در گذشته دســتورالعمل 
شوراهای سازش توســط دیوان عدالت ابطال شــد در حالی که نیاز است 
شــوراهای ســازش با رفع ایرادات قبلی که دیوان عدالت اداری به شوراها 

گرفته بود، در استان ها تشکیل شود.
این مقام مسئول درخصوص سامانه جامع روابط کار گفت: ایجاد این سامانه 
اقدام بزرگی بود که بسیاری از مسائل و آسیب هایی که در مراجع رسیدگی  
به اختالفات کارگــران و کارفرمایان  وجود داشــت را به طور چشــمگیری 

کاهش داد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
ما به مسائل و مشکالت سامانه آگاه هســتیم و اقداماتی را وزارتخانه  برای 
توسعه زیرســاخت های این ســامانه آغاز کرده تا مســئله کندی و قطعی 

ســامانه جامع روابط کار به طور کلی از بین برود.وی با بیان این که 51 زیر 
سامانه  برای سامانه جامع روابط کار در نظر گرفته شده، ادامه داد: در حال 
حاضر یازده زیر سامانه  تهیه شده و در حال بهره برداری است و توسعه سایر 
زیر سامانه ها از جمله بازرســی کار، تشکل های کارگری و کارفرمایی، طبقه 
بندی مشاغل و مشاغل سخت و زیان آور در دستور کار است که با توسعه زیر 

ساخت ها در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.
غریوی با اشاره به ابالغ بخشنامه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع 
خل اختالف کار گفت: تاکید داریم که افراد بازنشســته حق حضور در هیئت 
های تشخیص و حل اختالف را ندارند و می بایست در استان ها در خصوص 
هماهنگی های الزم و جایگزینی افراد به جای نمایندگان بازنشسته اقدام 

الزم صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در آیین نامه هایی که در سالیان گذشته تصویب 
و ابالغ شده و پس از گذشت سالیان زیاد لزوم بازنگری در آن ها ضروری 
است، گفت: آیین نامه هایی که اصالح آنها  در دستور کار فرارگرفته به استان 
ها ارسال می شود و انتظار داریم همکاران ما درحوزه روابط کار استان ها در 
این زمینه ها مشارکت داشته باشــند و نسبت به اعالم نظر کارشناسی خود 
اقدام کنند. غریوی همچنین گفت: با توجه به اینکه  موضوع  در نظر گرفتن 
مزد منطقه ای و مزد صنایعی در بخشنامه مزدی  مطرح  بوده، موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی در حال بررسی این موضوع  است.از شما همکاران 
محترم انتظار داریم اگر در این زمینه نظر کارشناسی  دارید به اداره کل روابط 
کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعــی  اعالم فرمایید.این 
مقام مســئول همچنین گفت: انجام طبقه بندی مشاغل به صورت کامل به 
ادارات کل اســتانی واگذار خواهد شــد تا در انجام این فرآیند و خدمت به 
جامعه مخاطب تاخیــر و خللی به وجود نیاید و تمهیدات الزم و ســاز و کار 
مناسب برای ارائه مطلوب این خدمات به جامعه مخاطب انجام شود. وی 
همچنین گفت: موضوع شاخص زمان رسیدگی به پرونده ها و ایجاد طبقه 
بندی مشــاغل در واحدهای اقتصادی باالی 300نفر از مواردی است که  از 
طرف سازمان برنامه ریزی و بودجه به ما ابالغ شده و با وجود اقدامات انجام 
شده الزم است تمهیدات الزم برای بهبود این دوشاخص صورت گیرد. در این 
نشست میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز 
ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه  با اشاره به اینکه استان اصفهان 
بیشترین جمعیت کارگری کشــور را در خود جای داده است، اهم مسائل و 

اولویت های استان اصفهان در حوزه روابط کار را مطرح کرد.
محمد مغزی، مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان نیز گزارشی از عملکرد اداره روابط کار در استان اصفهان ارائه کرد.
 در بخش پایانی این برنامه، جلسه پرســش و پاسخ با حضور دکترحسین 
قبادی معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمــت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برگزار شد. این نشســت با حضور 100 نفر از کارشناسان روابط کار 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در سالن کنفرانس مرکز 

تحقیقات فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان از 
تعیین تکلیف 17 هزار و 500 هکتار از اراضی ملی و دولتی داخل و خارج حریم 
شهرهای این استان در یک سال اخیر خبر داد و گفت:  این اراضی به اداره کل 

راه و شهرسازی استان تحویل داده شده است.
داریوش سعیدی افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح حفاظت و حراست از 
اراضی ملی و دولتی حریم شهرها، تسهیل در اجرای طرح های توسعه شهری 

و تعیین تکلیف این اراضی صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: همچنین این فعالیت به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه بین وزارت 
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بوده است که در قالب آن زمین های مذکور به 

اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل شد. 
معاون حفاظت و امور اراضــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: تحویل اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهرها تاکنون در 

سطح 18 شهرستان  در استان انجام شده است و همچنان ادامه دارد. 
سعیدی با اشاره به 78 فقره صورتجلسه برای این اقدامات تصریح کرد: تاکنون 
اسناد 2 هزار و 620 هکتار از اراضی به طور رســمی به نام اداره راه و شهرسازی 
تغییر نمایندگی پیدا کرد و بقیه اســناد نیز با هماهنگی ثبت اســناد و امالک 

استان تغییر نمایندگی پیدا می کند. 
وی اظهارداشت:بیشترین ســطح اراضی ملی واقع در حریم تحویلی به راه و 
شهرسازی مربوط به شهرستان های نایین با سه هزار و 500 هکتار و فالورجان 
با مساحت ســه هزار و 300 هکتار بوده اســت. معاون اداره کل منابع طبیعی 

اصفهان افزود: متعاقب تحویل این اراضی به راه و شهرســازی کلیه تکالیف و 
مسئولیت های قانونی و رفع هرگونه تعارض های احتمالی و برخورد با متخلفان 

و متصرفان اراضی ملی بر عهده راه و شهرسازی خواهد بود. 
سعیدی اضافه کرد: از زمان اجرای این تفاهم نامه 23 هزار هکتار از اراضی ملی 
خارج از حریم شهرها که در سال های گذشــته گذشته توسط راه و شهرسازی 
اخذ سند شده بود با هماهنگی ثبت اسناد و امالک استان به نام سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور تغییر نمایندگی یافت و اکنون مدیریت و حفاظت 

این عرصه ها بر عهده این نهاد قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این تفاهم نامه عرصه هایی نظیر جنگل ها 
و بیشه های طبیعی نهالستان ها، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال، 
پارک های جنگلی، ذخیره گاه ها و ایل راه های عشایری که در حریم شهرها قرار 

گرفته اند مشمول تغییر نمایندگی به راه و شهرسازی نیست. 
معاون اداره کل منابع طبیعی اصفهان گفت: حدود 570 هزار هکتار از مساحت 

این استان داخل حریم و محدوده های قانونی شهرها قرار دارد. 
نگاهی به وضعیــت عرصه های طبیعی اصفهان حاکی اســت که این خطه با 
24 شهرستان، مساحتی معادل 10.7 میلیون هکتار دارد که بیش از ۹0 درصد 
از آن  را معادل حدود ۹.8 میلیون هکتــار عرصه های منابع طبیعی و ملی و از 
این میزان حدود 403 هزار هکتار را جنگل معادل )4 درصد(، 6 میلیون هکتار 
مرتع معادل )64 درصد( و ســه میلیون هکتار بیابان معادل )32 درصد( در 

برگرفته است.

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان از ارائه محصوالت دو شــرکت دانش بنیان در غرفه این 
سازمان در یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شهری در حوزه خدمات 

شهری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، امیرحسین ماه 
آورپور با اشــاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در 
حوزه خدمات شهری اظهار کرد: این ســازمان در نمایشگاه جامع خدمت 

شهری با هدف معرفی رویکردهای جدید خود حضور یافته است.
وی افزود: شــركت های دانش بنیان عالوه بر اتكا به دانش و فناوری های 
جدید، نیازمند بســتری مناســب برای فعالیت و حمایــت  در حوزه های 
مختلف نیز هســتند، از ایــن رو با وجودی که نمایشــگاه تــا حد زیادی 
سخت افزاری است، رویکرد ما به سمت تقویت شرکت های دانش بنیان و 

بسترسازی برای فعالیت هرچه بیشتر آنهاست.
ماه آورپــور با بیان اینکــه در غرفه این ســازمان دو شــرکت دانش بنیان 
محصوالت خود را عرضه می کنند، خبر داد: »دســتگاه فروش اتوماتیک 
وندینگ میوه و فروش گل« و »کارت های هوشمند تغذیه کننده خاک در 

دنیا« توسط این شرکت ها ارائه شده است.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه رشد و توســعه فناوری های نوین امكان 
ظهور كسب وكارهای جدیدی تحت عنوان دانش بنیان را فراهم كرده است، 
خاطرنشان کرد: این امر در حال حاضر به یك ضرورت برای رشد اقتصادی 

تبدیل شده است. 
وی تاکید کرد: در صدد هســتیم در یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت 
شهری در حوزه خدمات شهری، شیوه های جدید کسب وکار را معرفی کنیم.

رییس مرکز اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه  زیبا سلیمانی
علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از ثبت 12 
هــزار و 38 ماموریت طی ســه ماهــه گذشــته در مرکــز اورژانس پیش 

بیمارستانی این استان خبر داد.
محمد حیدری با اعالم این خبر افزود:  طی سه ماهه گذشته در مجموع 51 
هزار و 167 ماموریت در مرکز ارتباطات 115 اورژانس استان )دیسپچ( ثبت 
شد که از این تعداد، 10 هزار و 7۹8 تماس منجر به اعزام آمبوالنس و دو هزار 

و 453 مورد نیز با ارائه خدمات مشاوره تلفنی انجام شد.
وی تصریح کرد: متاســفانه از مجمــوع  تماس های برقرار شــده با مرکز 
دیسپچ اورژانس استان، شش هزار و 40۹ مورد مزاحمت تلفنی  برای این 

مرکز بوده است . 
حیدری افزود: از مجموع ماموریت های ثبت شده طی سه ماه گذشته، دو 
هزار و 431 مورد مربوط به حوادث ترافیکی و دو هزار و 327 مورد مربوط به 
حوادث غیرترافیکی بوده  که نسبت به ســه ماه اول سال گذشته 14 درصد 

ماموریت های ترافیکی افزایش یافته است.
رییس مرکز اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال 
و بختیاری افزود: هفت هزار و 280 مورد مربوط بــه بیماری بوده که از این 
تعداد نیز 786 مــورد قلبی و 3۹3 مورد تنفســی بوده اســت.وی با بیان 

اینکه، در این بازه زمانی 41 نفر نیز دچار مســمومیت با گاز منواکسیدکربن 
شدند، گفت: این آمار نسبت به سه ماهه اول ســال گذشته افزایش یافته 
است.حیدری در ادامه افزود: طی سه ماهه  گذشــته، اورژانس هوایی 13 
مورد پرواز داشته اســت و تعداد ماموریت غرق شدگی در سه ماه اول سال 
 16 مورد بوده که این آمار نیز نســبت به ســال گذشــته 33 درصد افزایش 

یافته است.

همایش بخشداران استان اصفهان 2 مردادماه در سالن تشریفات روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان با حضور مهران زینلیان معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان، مهدی ســلیمانی مدیر کل دفتر سیاسی و 
انتخابات اســتانداری اصفهان، مدیر کل دفتر امور روســتایی و شوراهای 
استانداری، فرماندار شهرســتان لنجان و بخشداران استان اصفهان برگزار 
شــد. ایرج رخصتی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این همایش، رشد و 
پیشرفت کشور را مســتلزم کار و همت جهادی و همدالنه دانست و گفت: 
این مجتمع عظیم صنعتی به مســئولیت های اجتماعی توجه ویژه دارد و 
طی نیم قرن گذشته با خدمتی که به رشد صنعت کشور به ویژه صنعت فوالد 

کرده، باالترین سطح مسئولیت اجتماعی را ارائه داده است . 
 وی افزود: امروز سبد محصوالت ذوب آهن متناسب با بازار و پروژه های 
عمرانی کشور است و این شرکت آمادگی دارد محصوالت خود را جهت پروژه 

های عمرانی استان عرضه کند.   
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: مســئولین اســتان از جمله 
بخشداران در زمینه ساخت و ساز و پروژه های مختلف عمرانی می توانند 

از محصوالت کیفی ذوب آهن اصفهان اســتفاده کننــد و ضرورت دارد که 
محصوالت این شــرکت به طور مستقیم به ســمت پروژه های عمرانی در 
شهرها و روستاها هدایت شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان نیز، خدمتگزاری به مردم را جهاد فی ســبیل ا... دانست و گفت: 
همه باید تالش کنیم که نظــرات و حرف دل مردم را با گــوش جان پذیرا 
باشــیم و جهت حل مشــکالت جامعه، تمام همت و تالش خود را به کار 

گیریم . 
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان نیز از همراهی ذوب 
آهن اصفهان در برگزاری این همایش قدردانی کرد و افزود: یکی از وظایف 
اصلی و حیاتی تمام مسئولین پاســخگویی و رسیدگی به مشکالت مردم 
است و هر روز باید با انگیزه و توان بیشتر برای خدمت به مردم تالش کنیم 
. این همایش با ســخنرانی نمایندگان منتخب بخشداران استان اصفهان، 
جلسه پرسش و پاسخ و ارائه نقطه نظرات کارشناسان دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری همراه بود و در پایان نیز حاضرین در این همایش از 

بخش های مختلف خط تولید ذوب آهن اصفهان بازدید کردند . 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

ارائه محصوالت تخصصی دو شرکت دانش بنیان در نمایشگاه مدیریت شهری

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارشناسان روابط کار استان اصفهان:

پیش نویس اصالح موادی از قانون کار آماده ارائه به هیئت دولت شد

بیش از ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی حریم شهرهای اصفهان به راه 

وشهرسازی تحویل داده شد

انجام بیش از ۱2 ماموریت توسط تکنسین های اورژانس 
چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل شرکت ذوب آهن در همایش بخشداران استان مطرح کرد :

 ذوب آهن اصفهان آماده عرضه محصوالت ساختمانی جهت
 پروژه های عمرانی استان
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